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LETNÍ
FESTIVAL
CEN

Prodáme nebo pronajmeme
vaši nemovitost
za nejvyšší možnou cenu.

Anděl
Andělský tým makléřů: +420 734 734 734 • www.734.cz

BYTY SE ZVÝHODNĚNÍM AŽ 1 000 000 Kč

Více informací naleznete na str. 17 nebo na www.byty.psn.cz

CENOVĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ V PRAZE
byty 1+kk až 2+1 | cena od 2 290 000 Kč
výborná investice

city-home.cz | +420 606 093 093
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3+KK
NOVÉ BYTY

dokončení podzim / zima 2018

rodinné bydlení
s dobrou adresou

Praha 5 - Malvazinky, ulice česká
www.rezidencemalvazinky.cz

) 724 511 511

tel.: 222 242 233
G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Plačkov, okres Pelhřimov. Prodej st. pozemku
o výměře 3.316m2. Elektřina zavedena
k sousednímu pozemku. Lze dělit na více parcel.
V těsné blízkosti Humpolce. Přístup po asfaltce.

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Přední Kopanina, Praha 6. Prodej st. pozemku
o výměře 527 m2. IS: voda, elektřina, plyn,
kanalizace. Vydáno stavební povolení na stavbu
RD – lze ihned stavět.

899.000,-Kč

G

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

Podolí II, okres Písek. Samostatný RD, 3+kk
po částečné rekonstrukci (dlažby, plovoucí podlahy,
obklady stropů, nová koupelna). IS: obecní vodovod
a elektřina. Lze ﬁnancovat úvěrem.

2.399.000,-Kč

G

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Tachlovice, Praha - západ. Prodej samostatného RD
z roku 2008, o velikosti 6+kk+terasa. Celková plocha
pozemku 880m2. Kompletní IS. Topení: plynový kotel,
podlahové vytápění. Závlaha. Kamery.

Špindlerův Mlýn, okr. Trunov. Prodej penzionu
s restaurací, zahrádkou, třemi byty, čtyřmi
apartmány v centru města. IS: voda, elektřina,
kanalizace. Dobrá investice ve výjimečné lokalitě.

11.999.000,-

27.000.000,-

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

Hřensko, okr. Děčín. RD (roubená chalupa)
3+1, novostavba, pozemek o výměře 1.185m2.
V přízemí kuchyň, obývák, koupelna se saunou.
V patře 2 x ložnice. IS: voda, elektřina, kanalizace.

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Kladno, Švermov. Prodej hrubé stavby
samostatného RD. Plánovaná dispozice –
5+kk+terasa. Výměra pozemku – 1.093m2. IS:
elektřina, plyn, kanalizace a voda v ulici.
4.639.000,-

2.699.000,-

1.099.000,-Kč

D

G

C

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

Libeň, Praha 9. Prodej 2+kk, 44,5m2,
po celkové rekonstrukci, v cihlovém domě. Ulice
Kovářská, 1. patro, výtah. Nová kuchyňská linka
včetně spotřebičů.

724 370 102

Střížkov, Praha 9. Prodej bytu v OV, 3+1/
lodžie+1 x komora v bytě a 1 x na chodbě,
75m2, 3.patro s výtahem. Byt před rekonstrukcí,
dům po celkové revitalizaci.

3.699.000,-

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Vršovice, Praha 10. Prodej bytu v DV,
3+kk/2xbalkon, po rekonstrukci, skeletová
stavba. Ulice Vršovická, 2. patro, výtah. Okna
směrována do vnitřní strany domu – světlo a klid.

3.899.000,-

6.200.000,-

příjmu (od října 2018), tak nepřímé – díky
aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru se
výrazně zvýšila rizika bank vůči spotřebitelům. Banky jsou povinny žadatele o úvěr
více prověřovat a případné pochybení na ně

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

může mít tvrdý dopad.
Všechny tyto kroky jsou vyvolány skokovým
zvýšením cen bytů ve velkých městech, které je s vysokou pravděpodobností dáno lev-

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY

nými hypotečními úvěry, nízkou nezaměstnaností a omezenou mírou nové výstavby.
Je však nutné si uvědomit, že byť ceny bytů
strmě rostou, tak segment rodinných domů

Omezení hypotečních
úvěrů může být omyl.
Posledních několik let jsme svědky snahy
České národní banky o zchlazení přehřátého realitního trhu restrikcí hypotečních
úvěrů. Dalo by se říct, že regulátor hází
bankám, které jsou při úvěrové chuti, klacky pod nohy a snaží se tak brzdit úvěrování
realitního trhu. Restriktivní kroky jsou jak

a pozemků umístěných mimo metropole
nikterak závratný růst nevykazuje. Díky úvěrové politice ČNB jsou však kupující v tomto
segmentu zahrnuti do stejného „pytle“ jako
zájemci dychtící po bytech ve městech. Kroky centrální banky tak do budoucna mohou
přinést celkové ochlazení realitního trhu ne-

ní výše dluhu vůči průměrnému ročnímu

Výplata finanční zálohy

jen u bytů, ale právě i u rodinných domů či
pozemků.

přímé – požadavek na vyšší poměr vlastních
zdrojů kupujícího (aktuálně 20 %), omeze-

2.000.000 Kč

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

Před prodejem bytu (domu) vám vyplatíme zálohu
až dva milióny korun. Lze použít i na úhradu dluhu (exekucí).

Praha a střední Čechy

číslo 10 od 6. 8. do 2. 9. 2018

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa?
Hledáte inspiraci pro své kutilské záměry? Přečtěte si náš on-line magazín o bydlení!

SEDM NESPORNÝCH VÝHOD
VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ
Venkovní žaluzie a rolety zastaví sluneční paprsky
ještě předtím, než se okenní tabule stihnou zahřát. Díky
tomu ovlivňují vnitřní tepelné klima mnohem účinněji
než stínící technika umístěná v interiéru. Ušetříte tak
za klimatizaci a hlavně – v letních měsících se budete
uvnitř domu cítit opravdu příjemně.

Více si přečtete na

www.realcity.cz/magazin.

GRAND REALCITY
UNIKÁTNÍ NEJČTENĚJŠÍ ČASOPISY S NABÍDKOU REALIT V ČR

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

 2 regionální vydání
 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
 BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 komplexní přehled o realitním trhu
 3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu
 náklad přibližně 2 miliony výtisků za rok
 téměř 5 milionů čtenářů za rok - nulová remitenda

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří České
republiky

ABF, a.s.

BLANÍK REALITY s.r.o.
Commco
ELEMENT LETŇANY s.r.o.
EXAFIN one, s.r.o.
HORREN s. r. o.
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.

REALCODE (Jedinečné propojení časopisu s webovým portálem
www.realcity.cz). Několikanásobné zvýšení dopadu inzerce,
uživatelsky jednoduchý a uspoří čas zájemci o reality.

JURIS REAL spol. s r.o.
KLARK spol. s r.o.
KNOWLIMITS Group a.s.
Luxent s.r.o.
Mireas s. r. o.
OMEGA ESTATE s.r.o.

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)
Tento průkaz hodnotí energetickou náročnost
budovy, vyčísluje energie spotřebovávané
při běžném provozu a řadí budovy do třídy
energetické náročnosti: od A (nejúspornější)
do G (energeticky nejnáročnější).
Tuto informaci naleznete i u jednotlivých
nemovitostí publikovaných uvnitř vydání.

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

Vydavatelství: VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČ: 01440578, DIČ: CZ01440578, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Vydání: PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, e-mail: info.praha@realcity.cz, www.realcity.cz
Obchodní oddělení: Marcela Strohmaierová, tel.: +420 777 745 645 a Klára Břízová, tel.: +420 739 571 988

OPUS INTERNATIONAL s.r.o.
PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.
Prague - Properties
Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.
RE/MAX Anděl
RealExpert Success
Realitní kancelář Honzík s.r.o
SATPO management, s.r.o.
SPACE 4U s.r.o.
swREALKO s.r.o.
Trigema a. s.
ZÁMECKÉ ZAHRADY II., s.r.o.

Příští vydání vychází:

3. 9. 2018
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GRAND REALCITY

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

AIRBNB: OMEZENÍ KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ
BY MOHLY REGULOVAT OBCE
Už na začátku roku se objevily první informace o tom, že stát plánuje po vzoru některých evropských
metropolí regulaci ubytovací služby Airbnb. Jak to tedy je?
Vláda začátkem roku slíbila, že pravidla by mohla být jasná v létě tohoto roku. Službu Airbnb už
v Evropě omezilo několik měst např. Berlín, Amsterdam, Paříž nebo Londýn. Jde hlavně o zavedené
limity. 30 až 120 dnů má ve výše uvedených evropských metropolích zabránit zneužívání platformy
komerčními poskytovateli ubytování. Současně má také běžným lidem umožnit občasný přivýdělek.

Počátek roku 2018 složil především k přípravám zmínění
regulace. Vláda by měla mít na stole jistý plán úkolů, které
umožní otázky spojené s oblastí sdílené ekonomiky promítnout následně i do legislativy.
Obce by mohly mít právo veta
Do budoucnosti se počítá s tím, že by si mohly samy obce
podmínky regulovat podle potřeby. „Umožnit městům
a obcím regulovat krátkodobé pronájmy na určitý počet
dní v roce je jedno z navrhovaných opatření v naší analýze. Municipality mají totiž mnohdy nejlepší přehled o tom,
k jaké turistické vytíženosti v oblasti jejich správy dochází.
Nyní musí dojít k diskusi s ostatními resorty nad finálním
návrhem,“ vysvětlil už v únoru náměstek ministerstva průmyslu Ondřej Malý.
Co na to Airbnb?
Tisková mluvčí pro Česko Eva Hromádková na to konto
prohlásila, že chytře provedenou regulaci Airbnb vítá
a s Českem chce na jasných pravidlech spolupracovat.
Spolupráce podle jejích slov pomůže oživit ekonomiku
a bude příležitostí pro obyčejné lidi. Až praxe ukáže, jak
to bude fungovat.
Kdo už si to zkusil
V úvodu jsme zmiňovali evropská města, kde již regulace
platí. Mezi extrémní případy patří Berlín. Ten před dvěma
lety zpřísnil zákon a krátkodobé pronájmy celých nemovitostí přes platformy typu Airbnb úplně zakázal. Těm, kteří

6

Jak je to v Londýně a v Paříži?
Londýn je v rámci krátkodobých
pronájmů přes Airbnb o něco
benevolentnější. Tam se
regulace zastavila na omezení
90 dnů v roce. A podobně
na tom bude brzy i skotský
Edinburgh.
Mezi další města s regulací
krátkodobých pronájmů patří
Paříž, která přistoupila
na 120 nocí. Je tu však
ještě další podmínka, a to
že se režim týká pouze
prvních 4 pařížských obvodů
v historickém centru města.

přes Airbnb pronajímají více než polovinu nemovitostí,
hrozí dokonce pokuta až 100 tisíc eur (v přepočtu 2,5 milionu korun). Podle berlínské televizní stanice RBB byly už
od té doby uděleny pokuty řádově v miliardách eur. Takže
je jasné, že v Berlíně to se zákazem myslí vážně.
Touha po zmírnění podmínek
Opatření se však neukázalo úplně správným krokem,
a proto se teď uvažuje o zavedení mírnějších pravidel.
Nejčastěji zaznívá návrh, aby lidé mohli pronajímat byty
krátkodobě turistům alespoň po 60 dní v roce bez zvláštního povolení.
Amsterdam naopak přitvrdí
Rovněž před dvěma lety mohli lidé v nizozemské metropoli pronajímat nemovitost krátkodobě v rámci Airbnb
a podobných služeb maximálně po dobu 60 dní v roce.
Na rozdíl od Berlína se v Amsterdamu rozhodli podmínky
přitvrdit a dobu zkrátí od roku 2019 na povolenou lhůtu 30
dní ročně. Důvody jsou zřejmé. Tím prvním je snaha města
omezit negativní dopady hromadné turistiky na život místních obyvatel. Amsterdam totiž doplácí na své protikrizové opatření z roku 2008, jímž měly být masivní investice
do turistiky. Ta bohužel obyvatelům města v posledních
letech doslova přerůstá přes hlavu.
Uvidíme, na čem se naši zákonodárci nakonec dohodnou.
Samozřejmě vás budeme o podmínkách informovat.

Kde snahy o regulaci
nevyšly?
S regulací krátkodobých
pronájmů přes Airbnb
a podobné platformy se
neuspělo např. v Madridu.
Dokonce došlo i na soud.

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

724 593 303, honzik@honzik.cz
G

F

www.honzik.cz

D

RYCHLE PRODÁME,
PRONAJMEME
PRAHA 9, HLUČKOVA

Byt 1+kk www.realcity.cz/rc/E3VB
1+kk, 33 m2, sklep, parkovací stání, OV, novostavba, zvýš. přízemí,
N02300
okno na východ
724 593 303 2 900 000 Kč
G

PRAHA 7, U PRŮHONU

Byt 2+kk www.realcity.cz/rc/E3VC
2+kk, 48 m2, balkon, sklep, 4.p.,
OV, cihla, výhled do vnitrobloku
a klidné ulice, nízké popl. N02306
724 593 303 4 000 000 Kč
G

PRAHA 9, BĚCHORSKÁ

Byt 3+kk www.realcity.cz/rc/DZVC
3+kk, 71,5 m2, terasa 34 m2, OV,
1.p., dům i byt po rek., sklep 1,7
N02165
m2, Horní Počernice
724 593 303 4 850 000 Kč
G

ČI VYKOUPÍME
JAKOUKOLIV NEMOVITOST
V PRAZE A OKOLÍ

LIBIŠ, NERATOVICE

Byt 3+1 www.realcity.cz/rc/E3LT
3+1, 80 m2, balkon, sklep a komora, DV, 2.p., cihla, dům po část. rek.,
N02279
občanská vybavenost
724 593 303 2 060 000 Kč

KLADNO

Obch. pr. www.realcity.cz/rc/DTLM
Komerční/bytový dům, 600 m2,
pěší zóna T.G.Masaryka, obchody,
N01839
dvůr, investice.
724 593 303 13 990 000 Kč

ŠTĚCHOVICE, MASEČÍN

Dům
www.realcity.cz/rc/E3VD
zděný RD, 165 m2, nepodsklep,
2+kk a 3+kk, poz. 427 m2, elektřiN02314
na, voda ze studny
724 593 303 3 000 000 Kč
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PRAHA

PALLADIO CONSULTING, spol. s r.o.
Za Poříčskou bránou 16, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 817 803, 603 851 952, 603 172 727

U nás neplatíte provizi!
e-mail: consulting@palladio.cz

Vzorový byt na prodej včetně kuchyně
a nábytku - Štefánikova ulice!

PRAHA 3, UL. KUBELÍKOVA

PRAHA 7, UL. KAMENICKÁ

PRAHA 8, UL. VÍTKOVA

PRAHA 2, UL. MORAVSKÁ

Mezonet 2+kk, 57 m2 www.realcity.cz/rc/AVKO
Mezonet 2+kk, v půd. vestavbě s výtahem, kompl. zařízený,
plně vyb. kuch. linka, parkety, plyn. ET, koup. se sprchou a
KUB18
WC, pračka, myčka. Volný od 15.8.2018
224 817 803
18 000 Kč/měs.

Nabízíme k prodeji prostorný byt 4kk o velikosti 116 m2,
ve skvělé lokalitě, ve skvělém projektu! Nepromarněte
jedinečnou příležitost koupit si byt vhodný jak pro
bydlení, tak i jako investici. Tichý a světlý mezonet
v centru Smíchova. V ceně bytu je kuchyň dělaná na míru
v hodnotě 300 000 Kč.
Cena za nemovitost 10 555 000 Kč.

Byt 2+kk, 53 m2
www.realcity.cz/rc/CAMK
Byt 2+kk, 53 m2, 3.p. cihl. domu bez výtahu. 2 průchozí
pokoje, patro na spaní, kuchyňská linka ve vstupní hale,
topení WAW, koupelna s vanou, samostatné WC.
224 817 803
10 000 Kč/měs.

Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 516 123
Pronájem nebytového prostoru, Praha - Vršovice

Prodej bytu 4+kk, Praha - Vršovice

T: 733 400 598

Nabízíme k pronájmu kanceláře v přízemí
vily po celkové rekonstrukci, 260 m2 v ulici
Na Šafránce. Prostor se sestává ze sedmi místností
a recepce, dále místnosti pro kuchyňku a třech
WC. Součástí prostoru je i sauna a sprcha.

Nabízíme k prodeji byt 4+kk se dvěma balkóny
a garážovým stáním v ulici K Botiči, Praha –
Vršovice. Výborná dostupnost do centra.

Cena pronájmu 74 360 Kč, poplatky 13 260 Kč

Cena 9 799 000 Kč

Pronájem rodinného domu, Kateřinky, Praha 4

Prodej pozemku Stříbrná Skalice, okr. Pha - Východ

Byt 2+kk, 55 m2
www.realcity.cz/rc/E3QL
Útulný byt na Vinohradech, 3.p. bez výt., částečně zařízený
- skříně, stěna, kuch.linka se sporákem a digestoří. KoupelMor13
na s vanou a WC. El. bojler, aku, waw.
224 817 803
11 000 Kč/měs.

www.realexpertsuccess.cz

CHCETE SE STÁT REALITNÍM
PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.
PRAXE?

T: 731 750 264

Byt 3+kk, 96 m2
www.realcity.cz/rc/DDAK
1.p.- výtah. Dům i byt po celk.reko. 3 neprůchozí pokoje,
kuch. linka, předsíň, tři komory, design. koupelna s vanou a
LARA3
bidetem, 2xWC. Plov. podlahy, plynové ET.
224 817 803
22 000 Kč/měs.

 Zakládáme si
na férovém jednání
a 100% proklientském
přístupu.
 Nemáte zkušenosti
v oboru?
 Nevadí, vše potřebné
vás naučíme!

FAKTA
 Volná pracovní doba
 Motivační systém
 Podpora školitele
24 hod
 Kariérní růst
 Nové obchodní
příležitosti
 Neustále nové možnosti

I TY SE PŘIDEJ K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU
T: 739 017 888

8

T: 739 017 888

Nabízíme k pronájmu velmi pěkný rodinný dům o dispozici
6+kk s garáží, užitné ploše 384 m2 (včetně suterénu), obytné
ploše 292 m2 a zahradě o výměře 1327 m2, který je situován
v rezidenční čtvrti městské části Prahy 4, Újezd – Kateřinky.
Vhodné i jako dvougenerační bydlení, nebo k podnikání.

Exkluzivně nabízíme k prodeji velmi pěknou stavební
parcelu (určena k výstavbě RD dle platného ÚP), o výměře
2111 m2 a přístupovou obecní komunikací. Pozemek je
napojen na elektřinu 230/400 (elektroměrný pilíř) a součástí
prodeje je schválení projektu vrtu na vodu a ČOV.

Cena pronájmu 59 990 Kč, zálohy na služby 10 000 Kč

Cena 1 990 000 Kč

DĚLÁME TO SRDCEM A BAVÍ NÁS TO
Nebudeme vám slibovat nesplnitelné.
Pokud vás práce baví a děláte to srdcem,
lidský přístup vás nemine.
Setkáme se na firemních akcích a nejen to!

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

L
K
REEN
HORNÍ MĚCHOLUPY

PřiPravujeme Pro vás nové byty

Dokončení jaro/léto 2020

letní nabídka

nových bytů
registrace
www.vyladenebyty.cz

na webu

) 724 511 511

18-07-31-inzerce-GreenLook-200x131-01.indd 1

31.07.2018 6:45:54

Rodinné domy

PRAHA 9

Praha

Bydlení v Praze
s výhodami okolní
bohaté přírody

čAkovice
třeboRAdice
Kvarta 4+kk 109m2

Sexta 6+kk 160m2

Kvinta 5+kk 135m2

www.vyladenedomy.cz
16-11-26-inzerce-domy-200x131-01.indd 1

) 724 511 511

Další Domy

v prodeji

10/26/2016 1:12:36 PM
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GRAND REALCITY

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

JESTLI SE VÁM BLÍŽÍ FIXACE HYPOTÉKY, NEVÁHEJTE,
ZAJISTIT SI SLUŠNOU SAZBU MŮŽETE HNED
Úrokové sazby hypoték pod dvě procenta již patří definitivně minulosti. Už jsme si pomalu zvykli
na sice drobný, nicméně trvalý růst. Podle Fincentrum Hypoindexu se průměrná úroková sazba hypoték pohybuje kolem 2,5 %, meziročně je to o půl procentního bodu více. A růst nejspíš nekončí, podle
hypotečních odborníků by se mohla úroková sazba koncem roku nebezpečně přiblížit tříprocentní hranici. Jak to bude, záleží také na četnosti a hodnotě zvyšování základních úrokových sazeb od České
národní banky.

Komu končí letos či v příštím roce fixace, měl by se začít zajímat co nejdříve a zajistit si tak levnější splátky
i do budoucna. „Banky totiž nabízejí rezervaci úrokové
sazby na určitou dobu dopředu, většinou na rok, někde
i na roky dva, maximálně pak na 3 roky. Jestliže nyní
budete refinancovat hypotéku po pěti letech, měli byste
si polepšit. Před pěti lety se úroková sazba hypoték pohybovala kolem tří procent, teď máte šanci získat sazbu
zhruba o osm desetin procentního bodu nižší. Dá se však
předpokládat, že se koncem roku budou sazby pohybovat zhruba na úrovni před pěti lety, takže bych rozhodně
neváhal a požádal už teď,“ říká Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
Někdo ušetří, jiný bude platit stejně,
prodražit by se však splátka neměla
Pokud se začnete zajímat o refinancování co nejdříve, můžete ušetřit i několik stokorun měsíčně. To v případě, že
jste v roce 2013 zvolili pětiletou fixaci. Kdo uzavíral smlouvu později a volil tříletou fixaci, má nyní šanci alespoň zůstat na svém a neplatit víc, což by se v případě, že bude
čekat na výročí fixace, už nemuselo stát.
Příklad: Před pěti lety dostal klient hypotéku na dva miliony korun se splatností 25 let úrokovou sazbu 3,2 % ročně, jeho měsíční splátka činila 9 694 korun. Přestože má
výročí fixace až v prosinci, může nyní v předstihu požádat
o novou sazbu nebo o refinancování, nechá si nabídnout
aktuální sazbu s rezervací. Nyní má možnost získat pětiletou fixaci s úrokem 2,4 % ročně. Měsíční splátka pak bude
8 926 korun, tedy o více než sedm stovek méně (počítána
hypotéka 1,7 milionu korun na 20 let).
Jestli klient žádal před třemi lety o stejnou dvoumilionovou hypotéku na 25 let, dostal sazbu 2,3 % (v roce 2015 již
hypoteční sazby klesaly) s měsíční splátkou 8 772 korun.
Nyní zvolí pětiletou fixaci s úrokovou sazbou 2,4 %, jeho
měsíční splátka bude 8 783 korun, tedy v podstatě stejná
(počítaná hypotéka 1,8 milionu korun na 22 let).
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„Je však třeba si uvědomit, že podpisem smlouvy se zavazujete, že hypotéku využijete. Není pak možné od smlouvy odstoupit bez sankcí,“ upozorňuje Pavel Bultas. Kdyby
náhodou úrokové sazby do konce roku klesly, byl by takový krok nevýhodný. Ale to se s největší pravděpodobností
nestane.
Jak to funguje
Rezervovat si dobrý úrok dopředu se stává běžným způsobem v době, kdy hypotéky zdražují, a očekává se další
růst sazeb hypotečních úvěrů. „Klientům doporučujeme
tuto variantu v momentě, kdy vědí, že jim bude v horizontu roku končit fixace a rádi by získali výhodnější úrokovou
sazbu. Pak to funguje tak, že využijí služeb hypotečního
makléře a nechají si nabídnout aktuální sazbu. Rezervace
se stvrdí podpisy, do konce fixačního období se nic nemění a od konce fixace budou platit částku novou,“ vysvětluje Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. Končí-li
vám tak například fixace až v prosinci, budete do té doby
posílat bance stávající splátku a od ledna se splátka změní. Přitom budete mít jistotu, že zvýší-li se do konce roku
sazby, vás se to nedotkne, protože budete mít zarezervovanou sazbu současnou.
Otázkou pak zůstává, jak dostatečně předem sazbu zarezervovat. Banky nabízejí tuto možnost většinou až na rok
dopředu, některé i na roky dva až tři. Předpovídat situaci
na hypotečním trhu na tak dlouho si netroufnou ani největší odborníci, do růstu, stagnace či poklesu sazeb bude
jistě zasahovat mnoho faktorů, konečné rozhodnutí pak
závisí na individuálním zvážení.
„Určitě je však dobré zvážit i delší fixaci, banky nyní nabízejí poměrně výhodné podmínky na sedm, osm i deset let,
a získat tak jistotu neměnných nižších splátek na dlouho
dopředu,“ dodává Pavel Bultas.

Neváhejte dlouho
Úrokové sazby hypoték se
mění poměrně často. Jestli vám končí fixace hypotéky
na podzim a vy se rozhodnete poohlédnout po výhodnější
sazbě již nyní, je to krok určitě
dobrý, ale ani tak se nevyplatí
váhat příliš dlouho. Může se
stát, že vám nyní banka nabídne aktuální sazbu, vy se
budete rozmýšlet, obíhat víc
ústavů a v momentě, kdy se
rozhodnete třeba pro tu první,
už bude sazba vyšší. „Hypotéku pak budete mít během pár
dnů třeba o stovku měsíčně
dražší. Na první pohled to sice
není moc, ale při pětileté fixaci
to už udělá pár tisícovek, které
by se jistě daly využít daleko
lépe. I proto je dobré využít
služeb zkušeného hypotečního
makléře, který vám najednou
předloží více nabídek a pomůže vybrat tu pro vás nejvýhodnější,“ říká Pavel Bultas.
Od října se budou banky poskytující úvěry řídit dalším
doporučením České národní
banky, vyhlášeném 12. června
2018 v nové Zprávě o finanční
stabilitě. A to, aby byly maximálně obezřetné a více hleděly
na příjmy žadatelů o hypotéky.
Původní návrh sice ČNB mírně
zmírnila, nicméně i tak budou
mít lidé s nižšími příjmy, nebo
ti, kteří nemají dostatečné prokazatelné příjmy, jako například
živnostníci využívající daňový
paušál, problém hypotéku získat. Konkrétně ti, kterým měsíční splátka všech úvěrů překročí
45 % čistého měsíčního příjmu
a zároveň celková zadluženost
bude vyšší než devítinásobek
čistého ročního příjmu. Podle
Jana Fraita, ředitele sekce finanční stability ČNB, se však
novinka týká pouze žadatelů
o novou hypotéku, refinancování by se dotknout neměla.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

G

G

Praha 2-Vinohrady

www.realcity.cz/rc/E3R8

Luxusní kompletně zařízený byt 5+kk o UP 170 m² v nově zrekonstruovaném
činžovním domě, blízko zastávky metra a nedaleko parku Grébovka. Klimatizovaný a odhlučněný byt s rekuperační jednotkou je situován samostatně v 6.
patře. Součástí je společná zahrada ve vnitrobloku a dva sklepy.

720 310 300

Černošice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E3R7

Zrekonstruovaný dům se zápražím, terasou a velkou zahradou. Dům se nabízí
ve stavu shell&core se zařízenými koupelnami ve vysokém standardu. UP domu
je 338,5 m², ZP s nádvořím 979 m², pozemek 2.425 m². Nabídka je zajímavá pro
milovníky svobodného, vzdušného bydlení v přírodě a nedaleko Prahy.

28 800 000 Kč

B

G

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E3MM

Velmi pěkná rodinná vila 5+kk, zkolaudovaná v roce 2007, nabízí 250 m² obytné plochy a přiléhá k ní udržovaná zahrada 1 126 m² se závlahovým systémem.
Dům je postaven z kvalitních materiálů, zateplen, k vytápění slouží elektrokotel doplněný o tepelné čerpadlo.

770 128 128

www.realcity.cz/rc/E3BX

Prostorný a dobře řešený mezonet 2+kk o celkové pl. 86 m², v 5. patře rezidenčního domu s výtahem. Dominantou je prostorná obývací část, která může
být na náklady majitelky rozdělena. Nespornou výhodou je množství úložného
prostoru. Krásný výhled na Vyšehrad.

775 285 285
G

Praha 1-Staré město

Poděbrady

Luxusní velkorysý byt s vysokými stropy v prvorepublikovém domě ve vyhledávané lokalitě. Byt je ve zvýšeném 2. NP s okny a balkonem do ul. Dlouhé a
vnitrobloku, celková UP 161,5 m², z toho 4,2 m² balkon. Byt je vybaven nadčasově, v italském moderním designu.

Jedinečná prvorepubliková vila, 490 m², byla majetkem naší přední operní
pěvkyně. Dům po kompletní rekonstrukci, avšak původní charakteristika byla
zachována a doplněna o moderní bytovou kulturu. Lze využít jak k trvalému
bydlení, tak ke komerčním účelům. Poz. 790 m² s parkovou úpravou.

734 445 445

25 000 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E1B5

Krásný RD 6+kk s udržovanou vzrostlou zahradou. Celková plocha i s dvougaráží a terasami činí 278 m². Pozemek 905 m². Tato vysoce kvalitní nemovitost
je postavena na konci ulice a poskytuje tak maximální soukromí a pohodlné
rodinné bydlení. Interiér byl navržen architekty.

773 769 769

Informace v RK

29 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DYNR

Luxusní vila 7+1 s terasou 48 m² a OP 550 m² v klidné části oblíbené městské
čtvrti, rozkládá se na čtyřech podlažích, přičemž v 1. NP nabízí odpočinkovou
zónu, kde je umístěna tělocvična, Whirlpool, sauna, masážní sprchový kout
a místnost s krbem.

770 128 128

Informace v RK

B

770 127 127

www.realcity.cz/rc/E1IN

Praha 1-Nové Město

www.realcity.cz/rc/E1X5

Exkl. zařízený byt 3+kk o ploše 111 m² v ulici V Jirchářích ve 2. patře udržovaného, klidného domu s výtahem, který prošel rekonstrukcí. V bytě jsou dřevěné
podlahy, v koupelnách vyhřívaná keramická dlažba. Velkou předností zabudované vest. skříně s úložným prostorem, které přirozeně dotvářejí designový interiér.

21 500 000 Kč

C

Újezd nad Lesy

Praha 4-Braník

8 900 000 Kč

G

G

734 445 445
B

Praha 5-Smíchov

14 950 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3MN

Dvoupatrový exkluzivní půdní penthouse nad střechami vinohradských domů.
Užitná plocha bytu je 282,8 m² se dvěma terasami 17,1 a 8,3 m² s panoramatickými výhledy na střechy vinohradských domů. Byt je ve skvěle vedeném družstevním domě, který byl kompletně zrekonstruován.

25 000 000 Kč

G

Praha 12-Modřany

Praha 2-Vinohrady

731 300 400

12 950 000 Kč

G

Poděbrady

www.realcity.cz/rc/DZI8

Jedinečný dvoupodlažní rodinný dům o dispozici 6+kk s krytým bazénem
a obytné ploše 435 m², na pozemku 3.234 m². Dům se nachází v krásné přírodě
Polabské nížiny v jedné z neklidnějších lokalit na západním okraji čtvrti Polabec. Byl zkolaudován v r. 2002.

723 255 255

Praha 1-Staré město

www.realcity.cz/rc/E2XB

Byt s původní dispozicí 4+1, 136,5 m², ve 4. NP domu z počátku minulého století v Betlémské ulici. Dům má výtah a je kompletně zrekonstruován. Výhodou
je možnost vstupu i z ul. Konviktské. Byt je ve stavu před renovací, je možnost
dotvořit si dispozice bytu podle své vize.

Informace v RK

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

734 445 445

27 500 000 Kč

PRAHA
www.klark.cz

.cz

Tel. 220 980 900

klark@klark.cz

www.realcity.cz/rc/DUA3

B

602 214 345

NOVOSTAVBA BYTŮ PRAHA 5-RADLICE
22 komfortních bytů, ul. Tetínská, s úžasným výhledem
na Prahu, terasy, předzahrádky. Ke každému bytu garáž
a sklepní kóje, metro B, MHD, blízko centra Smíchova,
hypotéka možná, kolaudace leden 2018.

POSLEDNÍCH 6 BYTŮ K PRODEJI

PRODEJ

ÚSTÍ NAD LABEM, STŘEKOV
RD v ul. Neklanova – I.NP garáž, prádelna, kotelna, II.NP
– byt 3+1 - 75 m2, III.NP – byt 3+1 - 75 m2. Ihned k nastěhování.

Cena 2 480 000 Kč

Cena 1 550 000 Kč

od 8 899 275 Kč vč. DPH, garáže a sklepa

Terronská 7, Praha 6 | josef.sedivy@commco.cz | +420 724 270 852
L
POS

RODINNÉ DOMY
PANSKÁ POLE PŘEZLETICE
Nové RD Panská pole, ul. Čakovická, 4-6+kk, už. plocha
110-145 m2, garáže nebo gar. stání, 2x koupelna, 3x WC,
pozemek 304-530 m2, metro Letňany 15 min. MHD,
kolaudace 1. etapy leden 2018, hypotéka možná.

od 6 210 000 vč. DPH a pozemku

ZAHÁJENA VÝSTAVBA 2. ETAPY
B

www.realcity.cz/rc/DVT3

PRODEJ

KLADNO, UL. VAŠÍČKOVA
Prodej nově rekonstruovaného bytu 2+kk 64m2. Byt se nachází ve 3.NP cihlového bytového domu s celkem 4NP. Dům
je situován v příjemné klidné lokalitě Kladno – Rozdělov.

EDN

Í4

Y
BY T

PROJEKT JIŽNÍ SVAH
Ceny bytů vč. DPH od 2 550 000 Kč
od 3 150 000 Kč

NOVÉ BYTY - 20 min. od Prahy - Hýskov, okr. Beroun
Prodej posledních 4 bytů v bytovém domě,
kde se nachází 46 bytů a 2 nebytové prostory.
V ceně bytů je započítáno parkovací stání.

www.byty-hyskov.cz

PRODEJ DVOU TŘÍPODLAŽNÍCH BUDOV
513 m2, Praha 5, Košíře, ul. Jinonická

Prodej řadové secesní třípodlažní vily a samostatného třípodlažního domu z počátku 21. století, na vlastním
pozemku o výměře 784 m2, s parkováním až pro 12 vozů, v lokalitě Praha 5, Košíře. Řadová secesní vila o celkové
výměře 279 m2 byla postavena v roce 1910. V devadesátých letech proběhla kompletní rekonstrukce včetně střechy a v roce 2015 částečná rekonstrukce podlah, toalet, rozvodů topení a PC rozvodů. Každé podlaží má vlastní
vchod ze schodiště a lze využívat samostatně. Ve všech podlažích je kuchyně a sociální zařízení. Všechna podlaží
jsou využívána na kanceláře. Ze schodiště ve třetím podlaží je k dispozici balkon. Kancelář ve třetím podlaží má
vestavěné mezonetové patro a sprchový kout a bez úprav lze využívat jako byt. Druhá samostatná budova o výměře 234 m2 byla postavena začátkem devadesátých let nejprve jako přízemní objekt (garáž a sklady) a následně
v roce 2001 bylo přistaveno druhé a třetí podlaží. První podlaží je využíváno jako dílna, druhé podlaží na kanceláře a třetí podlaží jako jednací místnost a pracovna se vstupem na balkon. První a druhé podlaží má vlastní
vchod ze schodiště, lze využívat samostatně, má vlastní kuchyň a sociální zařízení. V obou budovách jsou plastová okna. Vytápění a ohřev vody je řešeno kombinovaným plynovým kotlem. Vjezd na pozemek bránou na el.
pohon. Na parkovišti položena zámková dlažba. Celý objekt je zabezpečen s napojením na PCO. V okolí nemovitosti velké množství zeleně. Autobusová zastávka vzdálena 200 m. Možnost financování hypotečním úvěrem.

CENA: 29 990 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | Tel: 603 872 485 | mail: blanik@blanikreality.cz
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PRAHA
Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041
e-mail: info@horren.cz

www.horren.cz
G

PRODEJ VILY 4 BYTY, 3X GARÁŽ, ÚDOLNÍ, PRAHA 4
Dům atypický
www.realcity.cz/rc/E3Q2
Vila se 4 bytovými jednotkami (1xG, 3x 3+kk),dále 3 garážové stání,2x venkovní stání, ve vilové zástavbě v Jiráskově
čtvrti, v ulici Údolní. Celá lokalita je obklopena zelení s Branickým potokem. Prodej pouze jako celek. Další podrobnosti
pd003653
v RK.
Informace v RK
777 949 757

REALITKA S DOBROU POVĚSTÍ
Nikola Šoralová 774 982 161

|

nikola.soralova@mireas.cz

Bytový dům Mladá
ul. Armádní

• 66 bytů velikosti 1+kk a 2+kk
• přízemní byty s předzahrádkami
• byty v patrech s balkóny
• v domě výtah
• vlastní plynová kotelna
• parkovací stání
• sklep
14

|

www.bdmlada.cz

|

www.mireas.cz

70% BYTŮo

již rezervován

Moderní bydlení s historií
www.jinonicky-dvur.cz

+420 702 216 216

info@vinvest.cz

JA KÝ B U D E VÁŠ Ž I VOT N Í P Ř Í B Ě H ?
www.quarta-rezidence.cz

+420 702 216 216

info@vinvest.cz

Jedinečné byty
v předprodeji

GRAND REALCITY

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

SYNDROM NEMOCNÝCH BUDOV. O CO JDE?
Zní to trochu jako vtip, ale není. Existuje řada špatně navržených domů a přesně v takových přichází
o zdraví až dvě třetiny obyvatel. Týká se vás to?
Nemocné budovy jsou takové budovy, které jsou buď špatně navržené, nedomyšlené, postavené
na nevhodných místech apod. Je to poměrně velký problém, který ohrožuje zdraví mnoha lidí. Na první pohled nemusíte vůbec tušit, že žijete v „nemocném domě”. Stavby totiž v řadě takových případů
vypadají na pohled velmi dobře, moderně, mají velmi kreativní tvary. Bohužel však na člověka, který
v nich žije nebo pracuje, stavitelé mnohokráte nemysleli.

Když nejdou otevřít okna,
je třeba vlhčit
Pokud u vás v práci nejdou
otevřít okna, je třeba suchý
vzduch vlhčit. Ne vždy na to
stačí stávající vzduchotechnika.
Ne každému je také klimatizace
příjemná a organismus na ni
reaguje různě. Pokud se přístroj
řádně neudržuje, roznáší
bakterie a plísně. A je tu zase
problém. Doplatí na to zejména
ti citlivější z nás.
Jak zmírnit
nepříjemné dopady
Už je asi jasné, že náš
organismus v uzavřených
budovách trpí. Nejjednodušší
cesta, jak se tomu vyhnout,
je dělat si pauzy a chodit se
v rámci pracovní doby projít
na čerstvý vzduch. Jednoduše
vyjít před dům a od „nemocné
budovy“ si odpočinout.
Jaké by měly být
ideální podmínky?
Ideální mikroklima pro fyzickou
a duševní pohodu by měla
zajistit teplota kolem 20 stupňů
Celsia. Vlhkost by se měla
pohybovat v rozmezí 45 až
55 %.

Syndrom SBS. Strašák moderní doby
Jde o potíže známé pod odborným názvem syndrom nemocných budov či pod původním anglickým Sickbuilding
syndrome (SBS). Označení vychází z chorob, kterými trpí
ti, kdo v takových budovách bydlí nebo pobývají delší dobu. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace
z roku 1984 trpělo zdravotními problémy spojenými s SBS
v USA a evropských zemích přes 30 procent obyvatel.
O osmnáct let později to bylo dvakrát tolik. Myslíte si, že
nás se to netýká? Tak to jste na omylu.
Kdy a jak vzniká SBS?
Stavební styl, který k syndromu vede, se k nám dostal
s jistým zpožděním, proto je zatím případů méně než jinde na světě, ale existuje reálný předpoklad, že případů
SBS bude přibývat. Velký předpoklad je i u renovovaných
starých budov, kterých je na území ČR hojně. Plísně. To
je hlavní riziko. Jestliže se stavba např. zateplí a vymění
se u ní okna, může vzniknout dokonale uzavřená budova. Pokud je nevětraná, nemá žádný přívod čerstvého
vzduchu, začne se zde tvořit vlhko, které přispívá k tvorbě
plísní, které se mají tendenci množit. Poměrně alarmující jsou v tomto ohledu statistiky Státního fondu životního
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prostředí. Ty upozorňují na fakt, že problém se týká 3/4
škol, zdravotnických zařízení, pečovatelských domů i kanceláří. Výjimkou však nejsou ani naše domovy nebo nákupní centra. Vlivem špatného mikroklimatu v budovách
syndromem nezdravých budov u nás trpí dva lidé ze tří.
A to je opravdu vážné.
Jak rozpoznat nemocnou budov?
SBS může vzniknout všude, kde se špatně větrá. Jde
samozřejmě o budovy zcela uzavřené, bez oken i prosklených ploch. Ale ne primárně. Problém může způsobit
cokoli, co je v budovách navrženo špatně, co nefunguje
nebo co lidé špatně snášejí.
Nejde tedy pouze o špatné větrání, ale např. i škodliviny
v průmyslu nebo prašnost. Do této skupiny se řadí i domy
postavené z nebezpečných materiálů, jako je azbest.
V novostavbách jsou problémem lepidla, ředidla a další
látky, které jsou ve vzduchu díky stavbě samotné. Setkáváme se pravidelně i s tím, že v nově navržených budovách nelze otevřít okno a vyvětrat. Okna v nich totiž vůbec
nejsou, jsou zde pouze skleněné tabule. Pokud tu okna
jsou, nejdou otevřít. Vše obstarává klimatizace. Nedejbože, aby selhala.

Při stavbě domu by se pak
mělo konečně dbát na to,
jak bude jeho vnitřní klima
dlouhodobě ovlivňovat naše
zdraví.

LETNÍ
FESTIVAL
CEN
Kupte si byt
od PSN se zvýhodněním až

1 OOO OOO Kč
Palác Dlážděná

Rezidence Silencio

Rezidence U sv. Václava II

Rezidence U Negrelliho

Rezidence Esprit I.

Rezidence Soběslavská 21

Rezidence Opletalova

Rezidence U Náplavky

VOLEJTE 725 753 753

BYTY.PSN.CZ

GRAND REALCITY

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

REALITY BEZ RIZIKA II.

Asociace realitních kanceláří
České republiky

V čísle 7 tohoto časopisu byl uveřejněn náš příspěvek nazvaný „Reality bez rizika“. V dnešním vydání
navazujeme na tento text s doplněním informací pro ty, kteří se chystají prodat či koupit nemovitost,
a také se budeme věnovat problematice nájemních vztahů (v obou případech půjde o nemovitosti
určené k bydlení).

Asociace realitních kanceláří
České republiky je profesní
sdružení realitních makléřů,
správců nemovitostí,
dražebníků a dalších
profesionálů působících
na trhu s nemovitostmi v České
republice. Asociace byla
založena v roce 1991 několika
realitními kancelářemi z různých
míst České republiky a v dnešní
době čítá členská základna více
než 300 realitních kanceláří
z celé republiky.
Důvody, které vedly k založení
asociace v roce 1991, byly tyto:
- sdružit podnikatele
zabývající se stejnou profesí
a prosazovat a ochraňovat
zájmy realitních kanceláří
(zejména v kontextu
legislativním),
- zajišťovat průběžné
vzdělávání v oborech
souvisejících s oblastí
nemovitostí,
- vytvořit sdružení, které by
postupně svou činností
získávalo autoritu v rámci naší
republiky, včetně potřebných
kontaktů na obdobné
organizace v zahraničí.

Tyto řádky jsou určeny zejména těm, kteří v blízké době
mají v úmyslu prodat či koupit byt či rodinný dům nebo
budou uzavírat nájemní smlouvu, ať už jako pronajímatel,
nebo nájemce. Téměř každý, kdo se chystá prodat či pronajmout svoji nemovitost, nebo naopak hodlá byt či rodinný dům koupit nebo si pronajmout, stojí před volbou, zda
do takové akce jít ve spolupráci s realitní kanceláří nebo
tzv. vlastními silami. Jste-li v této situaci a chcete mít pro
vaše rozhodování více informací a argumentů, můžete se
inspirovat na webových stránkách, které Asociace realitních kanceláří České republiky připravila – viz na www.
realitybezrizika.org.
I. KOUPĚ/PRODEJ NEMOVITOSTi
V předchozím příspěvku jsme věnovali pozornost obchodní transakci koupě/prodej bytu, zejména pak službám,
které solidní realitní kancelář pro své klienty zajišťuje: tj.
nábor, přípravu a realizaci zakázky, včetně prohlídky nemovitostí. Nyní se soustředíme na další aspekty realitních
obchodů:
Stanovení ceny
Správně stanovit cenu je klíčem k úspěšné realizaci. Ať
už se jedná o koupi, nebo prodej. Jestliže si někdo myslí, že stačí se podívat do nabídky inzerované například
na realitních portálech, pak je na omylu. Jen realitní makléř, který se na trhu pohybuje již více let, má za sebou
již více úspěšných realizací, má přístup k cenovým mapám, má kolem sebe tým kolegů, se kterými může cenu
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konzultovat, dokáže navrhnout reálnou cenu vzhledem
k času a místu realizace. Na zkušené realitní kanceláře se
o radu obracejí i znalci v oboru, protože jim pouhý výpočet ke stanovení reálné tržní ceny nestačí… Myslíte si, že
laik to zvládne lépe?
Smlouvy
České přísloví celkem výstižně praví: „Ševče, drž se svého
kopyta.“ V případě smluv to platí dvojnásob.
Sepis smluv
V realitní kanceláři vám předloží návrh zprostředkovatelské, resp. jí obdobné smlouvy. To je v pořádku. Dále však
jen a pouze osoba příslušná je oprávněna k sepisu smluv.
Kupní smlouvy
Zejména k sepsání kupní smlouvy vyžadujte oprávněnou
osobu (advokáta, notáře apod.). Každá profesionální realitní kancelář vám takového odborníka zajistí a vězte, že
vzhledem k pravidelné spolupráci s ním, také za výhodnější cenu, než by to bylo přímou právní dodávkou.
Nájemní smlouvy
Střežte se také amatérskému sepisu nájemních, podnájemních či pachtovních smluv. Chyba vás může připravit
o peníze, o řadu práv a hlavně o nervy…
Vzorové smlouvy
Důrazně varujeme před využíváním nejrůznějších vzorů
smluv, které nejsou nikým garantovány. Na internetu se

Jedním ze stěžejních cílů ARK
ČR je přispívat ke zlepšování
podmínek při uskutečňování
realitních obchodů (včetně
správy nemovitostí), a to
zejména prostřednictvím
zákonné úpravy provozování
realitní činnosti.

GRAND REALCITY

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

to dnes různými vzory jen hemží a vypadá to, že se jedná
o nejlevnější způsob, jak si smlouvu „samo“ zajistit. Pokud
již sám o sobě VZOR není vadný, pak neodbornou úpravou se vadným v 90 % stává. Škody za takto ušetřené
peníze jsou dalekosáhlé.
Daně
Realitní makléř není samozřejmě daňový poradce. Na druhou stranu každý solidní makléř má základní povědomost
a upozorňuje své klienty na ty daňové povinnosti, které
z daného realitního obchodu pro ně vyplývají. Nejčastěji
jde o daň z nabytí nemovitosti (v současné době platí kupující), daň z nemovitosti nebo daň z příjmů.
Asociace realitních kanceláří České republiky každoročně vydává čtyřicetistránkovou publikaci s názvem Daně
a nemovitosti.
Proč je vydávána? Aby každý realitní makléř dokázal vysvětlit svým klientům, jaké daňové povinnosti v souvislosti
s nemovitostmi bude muset splnit, resp. plnit, aby se vyhnul finančním postihům spojeným s jejich neplněním. Aby
se klient dokázal na tyto povinnosti předem připravit, aby
svými povinnostmi nebyl zaskočen.
Proč každoročně? Budete se divit, ale předpisy týkající se
daní se u nás takto mění… Není jich málo a v zásadních případech realitní makléř zajistí odbornou konzultaci s kvalifikovaným daňovým specialistou.
Garance
Garanci kvalitní služby zajistí vždy pouze správně vybraný odborník. Ten, kdo chce mít proti sobě partnera, který
je zosobněn reprezentantem firmy, chce mít individuální
přístup se zajištěním komplexních služeb tzv. na klíč a vyžaduje jistou odpovědnost za realizaci celého procesu,
jde do kamenné realitky. Tam se svěří se svými požadavky
a dostane nabídku služeb, které potřebuje nebo si z výčtu
služeb vybere. Zpravidla pak má po celou dobu realizace
transakce proti sobě konkrétní osobu s konkrétní odpovědností. Ta ho průběžně informuje o vývoji, zajistí dle
rozsahu zmocnění vše potřebné a klient si ve finále pouze
počká na peníze či vyhledanou nemovitost.
Podle čeho by si lidé měli vybírat realitní kancelář?
Je to stejné jako u jakékoli jiné profese. Nejlepší je, pokud
na firmu dostanete reference od spokojeného zákazníka.
Hlavně nezaměňujte reference se všudy přítomnými reklamními poutači, či plachtami na kdejakém nehlídaném
zábradlí.
Vždy osobně navštivte realitní kancelář ve svém okolí. Zajímejte se o to, jak dlouho je na ta která kancelář na trhu.
To nemusí vždy souviset s obchodní značkou, ptejte se,
jaký rozsah služeb nabízí. Jakou cenu za ně zaplatíte.
Členství v Asociaci realitních kanceláří ČR je dobrým
doporučením, ale nezaměňujte jej se členstvím v jiných
spolcích. Pouze ARK ČR má již dnes nastaveny parametry
členství tak, aby odpovídaly kritériím v připraveném návrhu zákona o realitním zprostředkování.
Patří k nim například povinné pojištění profesní odpovědnosti nebo například prokazování kvalifikace povinnou
certifikací apod. Pouze členové ARK ČR jsou propojeni
vnitřním systémem spolupráce MLS ARK.
Pojištění odpovědnosti
Platná česká legislativa (oproti zvyku ve většině ostatních
zemí EU) nevyžaduje po realitních kancelářích pojištění
odpovědnosti.
Člen Asociace realitních kanceláří ČR však pojištěn na odpovědnost za škody vyplývající z realitní činnosti být musí.
To dává spotřebiteli jistotu náhrady škody, která může nastat v jakémkoli odborném působení, reality nevyjímaje.
II. NÁJEM/PRONÁJEM NEMOVITOSTI
Nevhodně, případně chybně sepsaná smlouva může mít
neblahé důsledky pro obě strany.

Vznik nájmu
Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nemovitost do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání.
Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva
o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. Problematika
nájmu bytu je v českém právním řádu upravena občanským zákoníkem, konkrétně ustanoveními § 2235 a násl.
V podstatě se jedná o speciální úpravu obecné smlouvy
o nájmu.
Práva a povinnosti stran
Jako příklad lze uvést, že majitel, resp. pronajímatel má
povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu,
nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen.
Tzv. „drobné opravy“ v bytě související s jeho užíváním
a náklady spojené s běžnou údržbou většinou hradí nájemce. Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě,
a to ani na vlastní náklady. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce
provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.
Doba pronájmu
Nájem bytu může zaniknout písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V případě, že nájem bytu byl sjednán na určitou dobu, skončí
samozřejmě také uplynutím této doby. Výpověď vyžaduje
písemnou formu a musí být druhé straně doručena. Výpovědní doba je obecně tříměsíční, ale zákon připouští výpověď i bez výpovědní doby v případě, že nájemce poruší
svou povinnost „zvlášť závažným způsobem“.
Slušný nájemník
Největším problémem majitele – pronajímatele – bytu,
bývá vybrat si „slušného“ nájemníka. Na první pohled solidní osoba se může změnit v kupu problémů dříve, než
bychom se nadáli… Prověřit budoucího nájemníka není nic
snadného. Vězte, že čím déle se problematikou zajímáte,
tím více zjišťujete, že na první pohled to není prakticky
možné. Ano, pocity mohou napovědět, ale zdaleka nejsou
vším. Zde platí více než jinde pravidlo důvěřuj, ale prověřuj… Umíte to?
Kompetence k bydlení
Tzv. kompetentnost nájemníka spočívá zejména v tom,
zda je schopen pravidelně platit nájemné a poplatky spojené se službami a odběrem energií. Majetek musí umět
a chtít užívat s péčí řádného hospodáře, tzn. nedevastovat váš majetek jenom proto, že si myslí, že platí dost, ale
včas informovat pronajímatele, pokud by hrozilo jakékoli
riziko z prodlení v případě nějaké závady, která se v souvislosti s pronajatým bytem ukázala. Nájemce nesmí rušit
ostatní uživatele domu, protože tím způsobí komplikace
nakonec hlavně pronajímateli.
Na správce můžete přenést většinu rizik
s pronájmem bytu spojených
Pokud chcete ušetřit svůj čas i nervy, můžete správu pronajímaného bytu svěřit profesionálům. S vaším pověřením
dokáže správně vybraný správce i bez vaší asistence řešit v podstatě vše, co nájemní vztah obnáší. Od vyhledání
vhodného, kompetentního nájemníka přes vybírání nájemného včetně zajištění minimalizace jeho výpadku po běžnou údržbu, opravy a veškerý styk s úřady či dodavateli
služeb a energií.
Garantovaný nájem
Některé správní firmy dokonce nabízejí službu „garantovaný nájem“. Podstatou je, že kromě obvyklých služeb
vám zaručí sjednaný pravidelný měsíční příjem z bytu, a to
i v případě, že je nemovitost neobsazená či uživatelé (v takovém případě – podnájemníci) neplatí. Výhodou také je,
že po ukončení nájmu máte garantované předání bytu
v perfektním stavu.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
– nejbližší termín kurzu
od 24. 9. 2018
Příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace
pro realitní makléře
Jednodenní semináře:
Nájem bytu
a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty realitní činnosti
Prodej nemovitostí v exekuci
a insolvenci
Praktické tréninky:
Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník s realitami
(dle zákona 179/2006 Sb.)
Příležitost pro všechny
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům vaši
profesionalitu i Osvědčením
o odborné způsobilosti.
Jsme autorizovaná osoba
(na základě rozhodnutí MMR
ČR) oprávněná pořádat tyto
zkoušky a vydávat osvědčení
se státním znakem České
republiky.

Bližší informace
na www.arkcr.cz.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
generální sekretář
Asociace realitních
kanceláří ČR
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TEXTOVÁ INZERCE
PRAHA 5

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E

OSTATNÍ ČR

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.

PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E1BA

OMEGA ESTATE s.r.o.

Byt B206 - 1+kkB (48 m²) + (4 m²) v domě Rezidence
Malvazinky.Byt v nejnižším podlaží, pod nímž je ještě
garáž - úroveň podlahy bytu cca 3 m nad okolním terénem.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
4 120 000 Kč

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99
2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání.

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB
Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše
140 m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586
m².

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

OMEGA ESTATE s.r.o.
CHATA V ČESKÉM RÁJI, PAŘEZSKÁ LHOTA
www.realcity.cz/rc/E3Q7
Zděná s dřevěným podkrovím, r. 1984. Po rek.
okna, dlažba, rozvody el. a vody, odpady, koupelna. 230V/400V. Obecní vodovod. Pozemek
1420 m².

NeFi, s.r.o.

tel.: 777 064 918
1 790 000 Kč

PRAHA 10
PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1BA
Nový byt B206 - 1+kk/B (48 m²) + (4 m²) v Rezidenci
Malvazinky. Byt v nejnižším podlaží, pod nímž je garáž - úroveň podlahy bytu cca 3 m nad okolním terénem.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
4 120 000 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6
Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klidném místě.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA METRO
www.realcity.cz/rc/E3C7
Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1 / 2+kk / 3+1
/ 3+kk v Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale
není to podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na metro.

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí, spusta
zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Nabízíme krásný a světlý byt 3+kk s dvěma balkony.

RealExpert Success

tel.: 737 289 996
7 780 000 Kč

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8
Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

RealExpert Success

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB PRAHA 10
Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R5

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M²
PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

Připravujeme pro Vás výstavbu nových bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look. Byt 3+kk , 69,2
m² + 2x balkon (2 x 6,3 m²). Předpokládané dokončení léto 2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Krásný a světlý byt B233 - 3+kk s dvěma balkony. Lze hypo.

EXAFIN one, s.r.o.

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1 / 2+kk / 3+1 / 3+kk v Praze.

RealExpert Success

Nabídka RD typu ”Řadovka”v Úvalech - 4+kk + garáž ,
užitná pl. 128 m², těsně u hranic s Prahou 9. Celková
plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
5 890 000 Kč

Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popř. řadový dům v okolí Praha-západ, Praha-východ. Min.
plocha pozemku 1000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě

NOVÝ BYT 4+KK, OV, PRAHA 5 - KOŠÍŘE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1XN
Byt A111 - 4+kk (99 m²) prostorným balkonem (8 m²)
a sklepem v domě Rezidence Malvazinky. Byt se
nachází v přízemí a je orientován na východ a sever.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 680 000 Kč

PRAHA 9
SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB

RD č.17.,typ C2, dvojdům,6+kk, UP 141 m², plocha parcely 390 m², dřevěná eurookna, parkety
dub, 2x WC, 2x koupelna, 2x venk.stání, dokončení
2.pol.2017,hypo možné

Commco

tel.: 724 270 852
6 700 000 Kč

tel.: 721 676 015
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9F
OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B
gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opatov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zprostředkování

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97
domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod a
okolí. Rychlé jednání, platba bez úvěru, info@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y
v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a obchodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z
v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Email: info@kreditnemovitosti.cz (RK nevolat).

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodující – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz, či volejte na tel.: 724 370 102.

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1 či 3+1, DV
či OV za cenu v rozpětí do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H
Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – necháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.
PENÍZE IHNED

tel.: 606 021 733
informace v RK
www.realcity.cz/rc/DZ9C

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exekucí. Rychlé a solidní jednání.

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD
Třída B
www.realcity.cz/rc/E3QN

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D

Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše 140
m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586 m².

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k výplatě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopravní dost.

EXAFIN one, s.r.o.

Commco

OMEGA ESTATE s.r.o.
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RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omegareality.cz

tel.: 724 359 311
dohodou

RD
č.25.,typ
Cg4,dvojdům,5+kk,
UP
141
m²,plocha
parcely
356
m²,dřevěná
eurookna, parkety dub,2xWC,2xkoupelna,garáž 21
m²+venk.stání,dokončení 1.pol.2019,hypo možné

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI
www.realcity.cz/rc/DZ9A

byt na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.
NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1PQ

tel.: 226 804 184
informace v RK

KOUPĚ RODINNÉHO DOMU P-ZÁPAD,
P-VÝCHO
www.realcity.cz/rc/E3QI

PRAHA - VÝCHOD
ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1I9

tel.: 721 676 015
informace v RK

BYTOVÁ JEDNOTKA K PRONÁJMU PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3C9

RealExpert Success

tel.: 737 289 996
7 780 000 Kč

tel.: 724 370 102
informace v RK

POPTÁVKA

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M² PRAHA
5
Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 270 852
6 800 000 Kč

tel.: 724 370 102
informace v RK

S NÁMI NAJDETE!

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ94

PRO PRACUJÍCÍHO STUDENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E2I2

před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku. info@omega-reality.cz

byt 1+kk/1+1 kdekoliv v Praze v dobré dostupnosti na
metro/tram. Preferuje část. vybavené základním nábytkem, ale není podmínkou. Nájemné do 8.500 Kč
vč. popl.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95
domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9I
rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 359 311
dohodou

ARCHITEKT HLEDÁ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HP
Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov, Háje,
Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany. OV nebo
DV, nabídky zasílejte na e-mail info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 222 242 233
informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ
v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké
místo. Platba hotově, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.
PRÁVNÍK KOUPÍ

zajímavý byt nebo dům v Praze a okolí, 1+1, 2+1 či 3+1,
DV či OV za cenu do 7 mil. Kč. Rychlé a přímé jednání.
Pište nebo volejte info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

POTŘEBUJETE FINANČNÍ ZÁLOHU?
www.realcity.cz/rc/E2HS
Nemáte na splátky a chcete prodat nemovitost? Půjčíme Vám peníze než prodáme vaši nemovitost. Zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku ZDARMA.

OMEGA ESTATE s.r.o.
LETUŠKA HLEDÁ BYT

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 349 770
informace v RK

CHIRURG HLEDÁ KE KOUPI RD
www.realcity.cz/rc/E2HU
v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, info@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

4 000 000 KČ ZA VÁŠ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HV
Hledám standardní byt na sídlišti, 2+1, 3+1. Anuita,
dluhy ani exekuce nevadí, do 3 dnů vše uhradíme,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

1+kk/1+1 v panel. domech na Praze 4. Podmínka je
blízkost metra/tram. Vybavení nerozhoduje, preferujeme po rek., ale není podmínkou. Nájemné do 12
500 Kč/měs.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠE KLIENTY (MLADÉ RODINY)
www.realcity.cz/rc/E2I4
hledáme byty k dlouhodobému pronájmu 3+kk/3+1
na Praze 4 (Chodov, Opatov, Háje). Pokud možno jádro po rekonstrukci. Nájemné max. cca 20.000 Kč vč.
poplatků.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

VELVYSLANEC HLEDÁ KE KOUPI BYT
www.realcity.cz/rc/E2I6
Velvyslanec hledá ke koupi byt v Praze, preferuje
Prahu 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cena do 7 mil. Platba hotově.
E-mail: nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO MLADOU RODINU HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/E2I8

tel.: 724 370 102
informace v RK

VELVYSLANEC S RODINOU HLEDÁ KE
KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2HX

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRO MLADOU RODINU S DÍTĚTEM
www.realcity.cz/rc/E2I9
hledáme byt v novostavbě, ideálně 3+kk/3+1, alespoň
65 m², s dobrou možností parkování u domu (nebo
garážové stání). MŠ/ZŠ v dosahu. Cena do 15 000 Kč
vč. popl.

OMEGA ESTATE s.r.o.

|

|

18.–22. 9. 2018
GENERÁLNÍ PARTNER

ODBORNÝ PARTNER

OFICIÁLNÍ VOZY

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠE PROVĚŘENÉ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2IA

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/E2I5
v „domě s historií“, min. 65 m² v blízkosti centra (P1,
P2). Podmínkou je původní starý historický dům (i byt)
po rekonstrukci a možnost nájmu i pro cizince.

OMEGA ESTATE s.r.o.

MLADÁ RODINA HLEDÁ

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

UČITEL KOUPÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HY
Lokalita nerozhoduje, garsoniéra, 1+1, 2+kk, DV nebo
OV. Peníze hotově. Právní dohled zdarma. Nabídněte, na ceně se domluvíme, info@omega-reality.cz

za Váš byt, dům, pozemek. Zeptejte se nezávazně na
cenu. Lokalita Praha a středočeský kraj. Obchod můžeme realizovat do 7 dnů, ale nespěcháme. Cena dle
nabídky

tel.: 724 370 102
informace v RK

www.realcity.cz/rc/E2I7

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 2 000 000 Kč

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Říčany, Popovice, Týnec, Čerčany, Pyšely.
Finanční prostředky ihned k dispozici. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 6 000 000 Kč

PILOT ČSA HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2I1

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91

RD nebo větší byt. Lokalita Břevnov, (okolí Ladronky),
Stodůlky, Košíře, Zličín, Smíchov, Motol, Letná a okolí.
Nabídněte i jinde. Cena do 25 mil.

dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk - 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PROSTŘEDNICTVÍM
ČASOPISU GRANDREALCITY?

lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz, či volejte.

tel.: 724 349 770
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HZ

28.05.18

dlouhodobý pronájem prostorného a nadstandardního RD se zahradou (i menší velikosti), novostavbu,
příp. dům po rek. Parkování pro 2 vozy. Do 20 km od
Prahy.

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD
www.realcity.cz/rc/DZ96

tel.: 724 375 751
informace v RK

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST

urgentně hledáme byty 2+kk/2+1 na Praze 3, 4, 7, 8, 9
RCH_18_98,5x131_piktogramy.indd 1
nebo 10. Cena nájmu max. do 18 000 Kč vč. poplatků,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

|

www.forarch.cz

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

PENÍZE IHNED

|

k pronájmu (min. 3+kk), zahrada min. 250 m², možnost psa, parkování/garáž pro 2 vozy. Cena 15 000
Kč + poplatky, info@omega-reality.cz

ke koupi RD v Praze, preferuje Prahu 4, 5, 6, 8, 9,
10. Cena do 20 mil. Stav nerozhoduje, platba hotově,
nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

www.realcity.cz/rc/E2HT

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Volejte
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

URGENTNĚ HLEDÁME BYTY PRO KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2I3

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HR

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 606 021 733
do 7 000 000 Kč

Požádejte svého makléře,
o možnost inzerce v tomto časopise
a na stránkách www.realcity.cz.
Měsíčně nás aktivně využívá v průměru
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR,
kteří hledají napříč všemi médii.
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej RD

KLOBUKY

www.realcity.cz/rc/E1IR

ZALEŠANY

www.realcity.cz/rc/E3VF

VITICE

www.realcity.cz/rc/E1J8

KŘINEC

www.realcity.cz/rc/E3VG

MĚSTEC KRÁLOVÉ

www.realcity.cz/rc/E3VH

LOŠANY

www.realcity.cz/rc/E26U

Dům, 315 m², tř. G
Dům, 62 m², tř. G
Dům, 120 m², tř. G
Dům, 80 m², tř. E
Dům, 282 m², tř. G
Dům, 4+1, 150 m², tř. G
Reality 11
Reality 11
Dumrealit.cz
RK STING
M&M reality holding a.s.
ERA Garancia
tel.: 773 905 865
tel.: 603 582 467
tel.: 777 651 161
tel.: 800 103 010
tel.: 800 100 446
tel.: 724 992 629
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
1 589 000 Kč
1 590 000 Kč
1 590 000 Kč

MĚLNICKÉ VTELNO

www.realcity.cz/rc/E3VI

ZBÝŠOV

www.realcity.cz/rc/E3VJ

SOBĚHRDY

www.realcity.cz/rc/E3VK

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E3VL

DIVIŠOV

www.realcity.cz/rc/E3VM

KŘINEC

www.realcity.cz/rc/E3VN

Dům, 458 m², tř. G
ŘD, 5+1, 166 m², tř. G
Dům, 72 m²
Dům, 410 m², tř. G
Dům, 1691 m², tř. G
Dům, 1944 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
ERA Garancia
Svoboda bydlení s.r.o.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
tel.: 800 100 446
tel.: 606 931 485
tel.: 603 288 347
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
1 599 000 Kč
1 599 000 Kč
1 600 000 Kč
1 600 000 Kč
1 600 000 Kč
1 620 000 Kč

ZALUŽANY

www.realcity.cz/rc/E3VO

SÁNY

www.realcity.cz/rc/E355

DOLNÍ BOUSOV

www.realcity.cz/rc/E3VP

OPOLANY

www.realcity.cz/rc/E3VQ

ZLONICE

www.realcity.cz/rc/DZB7

ZLONICE

www.realcity.cz/rc/E3VR

Dům, 228 m², tř. G
Dům, 93 m², tř. G
Dům, 140 m², tř. G
Dům, 422 m², tř. G
Dům, 220 m²
Rohový dům, 100 m²
Dumrealit.cz
EVROPA RK KUTNÁ HORA
Dumrealit.cz
Home 4 People
Century 21 EXCLUSIVE
Century 21 EXCLUSIVE
tel.: 723 185 141
tel.: 604 712 351
tel.: 774 221 971
tel.: 603 585 074
tel.: 725 293 121
tel.: 725 293 121
1 645 000 Kč
1 650 000 Kč
1 660 000 Kč
1 675 000 Kč
1 680 000 Kč
1 680 000 Kč

ZDISLAVICE

www.realcity.cz/rc/E3VS

Dům, 85 m², tř. G
Dumrealit.cz

ŘEŘICHY

BĚRUNICE

www.realcity.cz/rc/E3VT

PTICE

www.realcity.cz/rc/E1J9

Dům, 84 m², tř. G
Dům, 102 m²
Broker Consulting a.s.
exdrazby.cz
tel.: 602 684 162
tel.: 800 100 164
1 680 000 Kč
1 690 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3VY

PROSENICKÁ LHOTA

www.realcity.cz/rc/E3VZ

tel.: 774 740 636
1 693 334 Kč

MISKOVICE

www.realcity.cz/rc/E3X1

PODLESÍ

www.realcity.cz/rc/E3VU

Dům, 98 m², tř. G
Dumrealit.cz

BĚLEČ

tel.: 602 945 673
1 700 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3X2

TŘEBÍZ

www.realcity.cz/rc/E3VV

Dům, 129 m²
BIDLI reality, a.s.

ČERVENÉ PEČKY

www.realcity.cz/rc/E3VX

Dům, 280 m², tř. G
Reality 11
tel.: 774 110 007
tel.: 723 063 725
1 721 000 Kč
1 750 000 Kč

CHOŤOVICE

www.realcity.cz/rc/DZBF

UNHOŠŤ

www.realcity.cz/rc/E3X3

Dům, 3+1, 90 m², tř. G
Dům, 100 m², tř. G
Dům, 5+1, 180 m², tř. G
Dům, 7+1, 200 m², tř. G
Dům, 90 m², tř. G
Dům, 200 m², tř. F
HVB Real Estate s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
ERA Garancia
HVB Real Estate s.r.o.
Reality 11
BIDLI reality, a.s.
tel.: 721 889 434
tel.: 774 110 007
tel.: 724 992 630
tel.: 603 430 009
tel.: 723 063 725
tel.: 774 110 007
1 750 000 Kč
1 750 000 Kč
1 750 000 Kč
1 790 000 Kč
1 790 000 Kč
1 790 000 Kč

HOŘÍN

www.realcity.cz/rc/E35C

Dům, 74 m², tř. G
Aktivreality
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NAČERADEC

www.realcity.cz/rc/E3X4

VRBČANY

www.realcity.cz/rc/E3X5

VŠETATY

www.realcity.cz/rc/DBGV

ZAJEČOV

www.realcity.cz/rc/E3X6

PAVLÍKOV

www.realcity.cz/rc/DZC2

Dům, 224 m², tř. G
Dům, 140 m², tř. G
Dům, 7+2, 400 m², tř. G
Dům, 4+2, 150 m², tř. G
Dům, 180 m², tř. G
Duna House
Reality 11
Burdareality
HVB Real Estate s.r.o.
RSČS / RKI, s. r. o.
tel.: 777 990 554
tel.: 775 876 143
tel.: 603 582 467
tel.: 607 591 525
tel.: 734 700 705
tel.: 724 554 368
1 850 000 Kč
1 850 000 Kč
1 850 000 Kč
1 900 000 Kč
1 900 000 Kč
1 900 000 Kč

50 000 nabídek

pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej RD

HOŘESEDLY

www.realcity.cz/rc/E35B

DALEKÉ DUŠNÍKY

www.realcity.cz/rc/DZBQ

SLANÝ

www.realcity.cz/rc/E2SS

ŘÍČANY

www.realcity.cz/rc/E3X7

KAMENICE

www.realcity.cz/rc/E3X8

Dům, 1112 m²
Dům, 150 m²
Rohový dům, 95 m²
Dům, 80 m²
Dům, 80 m²
Molík reality s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
CENTURY 21 Premium
CENTURY 21 Harmony
Aktivreality
tel.: 775 999 663
tel.: 777 276 667
tel.: 602 278 512
tel.: 603 502 884
1 950 000 Kč
1 990 000 Kč
1 990 000 Kč
1 990 000 Kč

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E1K7

STOCHOV

www.realcity.cz/rc/E27G

ZLONICE

www.realcity.cz/rc/E1K3

NOVÁ VES

www.realcity.cz/rc/E26J

MLADÁ BOLESLAV

www.realcity.cz/rc/E3XA

ZÁSMUKY

www.realcity.cz/rc/E26K

HERINK

www.realcity.cz/rc/E3XB

SLATINA

www.realcity.cz/rc/E277

www.realcity.cz/rc/E2T1

BEČVÁRY

www.realcity.cz/rc/E3X9

Řadový dům, 200 m²
CENTURY 21 - Coloseum
tel.: 602 590 699
tel.: 732 600 100
1 990 000 Kč
1 999 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE

Dům, 80 m²
Dům, 308 m², tř. G
Dům, 100 m², tř. G
Dům, 70 m², tř. G
Dům, 100 m²
Soccer Reality s.r.o.
EVROPA RK KLADNO
RSČS / RKI, s. r. o.
KRP realitní služby
RK STING
tel.: 777 275 457
tel.: 736 532 787
tel.: 724 554 368
tel.: 737 959 004
2 010 690 Kč
2 050 000 Kč
2 050 000 Kč
2 100 000 Kč

MŠECKÉ ŽEHROVICE

HRUBÝ JESENÍK

www.realcity.cz/rc/E2TF

Dům, 103 m², tř. G
RE/MAX Ivy
tel.: 800 103 010
tel.: 777 746 932
2 100 000 Kč
2 100 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3XC

MĚSTEČKO

www.realcity.cz/rc/E2TA

Dům, 70 m², tř. G
Dům, 150 m², tř. G
Dům, 80 m², tř. B
Dům, 200 m²
Dům, 3+kk, 96 m², tř. G
Dům, 100 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.
Home 4 People
Aktivreality
CENTURY 21 - Coloseum
ERA Garancia
RE/MAX ANDĚL
tel.: 800 775 577
tel.: 736 514 888
tel.: 776 849 424
tel.: 603 781 824
tel.: 603 522 554
tel.: 725 293 037
2 150 000 Kč
2 179 000 Kč
2 257 000 Kč
2 290 000 Kč
2 290 000 Kč
2 290 000 Kč

ZBRASLAVICE

www.realcity.cz/rc/E1K6

KOŠÍK

www.realcity.cz/rc/E3XD

CERHENICE

www.realcity.cz/rc/E3XE

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E3XF

DIVIŠOV

www.realcity.cz/rc/E3XG

DOBŘÍČ

www.realcity.cz/rc/E3XH

Dům, 125 m², tř. G
Dům, 116 m², tř. G
Dům, 176 m²
Dům, 200 m², tř. G
Řadový dům, 200 m², tř. G
Dům, 65 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA
Mireas s. r. o.
Fincentrum Reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
RE/MAX ANDĚL
RE/MAX ANDĚL
tel.: 730 850 785
tel.: 728 757 229
tel.: 800 775 577
tel.: 774 110 007
tel.: 725 293 031
tel.: 725 293 037
2 299 800 Kč
3 500 000 Kč
3 650 000 Kč
3 700 000 Kč
3 750 000 Kč
3 790 000 Kč

VŠEJANY

www.realcity.cz/rc/E3XI

HOSTOMICE

www.realcity.cz/rc/E3XJ

VLKANČICE

www.realcity.cz/rc/E3XK

POLEPY

www.realcity.cz/rc/E3XL

ÚHONICE

www.realcity.cz/rc/E3XM

LIBUŠÍN

www.realcity.cz/rc/E3XN

Dům, 230 m², tř. G
Dům, 220 m², tř. D
Dům, 180 m², tř. C
Dům, 210 m², tř. G
Dům, 4+kk, 213 m², tř. G
Dům, 136 m², tř. G
RK STING
Broker Consulting a.s.
JURIS REAL spol. s r.o.
BIDLI reality, a.s.
HVB Real Estate s.r.o.
Reality5
tel.: 800 103 010
tel.: 800 100 164
tel.: 601 587 147
tel.: 774 110 007
tel.: 603 215 459
tel.: 775 205 104
3 990 000 Kč
3 990 000 Kč
4 290 000 Kč
4 370 000 Kč
4 570 000 Kč
4 600 000 Kč

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E3XO

LIBEŽ

www.realcity.cz/rc/E3XP

FELBABKA

www.realcity.cz/rc/E3XQ

PODĚBRADY

www.realcity.cz/rc/E3XR

VRANČICE

www.realcity.cz/rc/E3XS

ZDICE

www.realcity.cz/rc/E3XT

Dům, 117 m², tř. G
Dům, 230 m², tř. C
Dům, 135 m², tř. G
Dům, 400 m², tř. G
Dům, 95 m², tř. G
Dům, 103 m²
OMEGA ESTATE s.r.o.
RealExpert s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
EVROPA services CZ, a.s.
Duna House
Reality5
tel.: 724 370 102
tel.: 733 532 252
tel.: 734 204 301
tel.: 770 121 410
tel.: 773 661 002
4 639 000 Kč
4 750 000 Kč
4 795 000 Kč
4 870 000 Kč
4 900 000 Kč

tel.: 603 436 848
4 900 000 Kč
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RODINNÁ
DOMÁCNOST
– UČEBNICOVÁ KOLIZE
PRÁVA S PRAXÍ

Dobrý den,

uzavírám v těchto dnech smlouvu kupní, kdy prodávám svůj byt, který jsem již před 20 lety zdědila po matce. Kupující si bere hypotéku a banka požaduje, aby
zástavní smlouvu podepsal i můj manžel, se kterým
ovšem nežiji a nemáme právě dobré vztahy. Můžete mi
vysvětlit, proč toto banka požaduje, když vlastníkem
bytu jsem pouze já?

Děkuji
S. Zachariášová

Dobrý den,
narazila jste na palčivý problém, který do života uvedl
v roce 2014 nový kodex občanského práva (OZ). Jedná
se o ustanovení obecně nazývané jako „rodinná domácnost“, konkrétně § 747 OZ. Toto ustanovení je klasickou
ukázkou legislativní kolize, kdy autoři zákona ve snaze
vtěsnat do kodexu občanského práva maximum ušlechtilých institutů chránících osoby slabší (spotřebitele) či vyšší společenské zájmy (rodinu) pozapomněli, jaký bude
mít tato snaha dopad do běžné praxe či právní jistoty
osob, jež na takové ochranné instrumenty narazí. Vzniklo
tak ustanovení o omezení dispozice s bytem a domem,

JUDr. Oldřich Platil

které umožňuje osobě, jež nedisponuje žádným věcně-

právník specializující se na právní vztahy
k nemovitostem

kládání s vlastnictvím jiného. Jedná se o novinku v čes-

člen dozorčí rady
Realitní komory České republiky

EU. Ve skutečnosti jde dle mého názoru o nepochopitel-

právním ani obligačním titulem, zamezit svobodnému nakém právním řádu, konkrétně o transpozici doporučení
nou ingerenci do základního principu a obsahu pojmu
vlastnictví – tedy práva s věcí nakládat. Ustanovení

www.realitni-ombudsman.cz
info@realitni-ombudsman.cz

§ 747 však toto primární a ústavou zaručené právo popírá. Dává tak třetím osobám do rukou zbraň, jak vlastníka
omezit ve výkonu jeho nezadatelného práva, či již učiněné právní jednání zneplatnit.

Klíčem k pochopení problému je výklad pojmu rodinná
domácnost, kdy, ač zákonná definice chybí, lze výkladem několika ustanovení, která pojem užívají, dovodit,
že se jedná o byt či dům, který slouží manželům či jejich
rodině k bydlení, jež je tvořeno souborem movitých věcí,
sloužících k životním potřebám rodiny a jejích členů.
Jedná-li se o rodinnou domácnost, nelze bez souhlasu
člena takové domácnosti předmětnou nemovitost zcizit
či jinak zatížit na úkor člena domácnosti. Problém nastává v okamžiku, kdy se toto omezení vlastnického práva
dotkne třetí osoby, nejčastěji kupujícího, který nemovitost od výlučného vlastníka nabývá do vlastnictví. Kupující nemá žádnou možnost ověřit, zdali předmět převodu
není zároveň rodinnou domácností. Tento status není
zapisován do veřejného seznamu (katastr nemovitostí).
Jedinou možností je tak vyloučit možné omezení vlastnického práva jednostranným písemným souhlasem
manžela – nevlastníka, že druhý manžel – vlastník může
se svou nemovitostí volně nakládat, neb tato není předmětem rodinné domácnosti.
Problém v aktuální praxi nastává ve dvou rovinách.
V prvním případě v okamžiku, kdy vlastník o takové povinnosti neví a zcizí či zatíží svůj majetek bez souhlasu
manžela – nevlastníka. Vystavuje se tak nevědomky riziku neplatnosti právního jednání. V druhé rovině, a to
je i Váš případ, vlastník o takovém omezení ví, nicméně
z různých důvodů nelze souhlasné stanovisko od manžela – nevlastníka získat. Instrument rodinné domácnosti již zakomponovaly do svých zástavních smluv i bankovní domy, které rigidně požadují po prodávajícím, tj.
po zástavci, aby zajistil také podpis druhého manžela,
a to i v případě pravomocného rozvodu či podílového
zúžení společného jmění manželů.
Z výše uvedeného vyplývá, že možných řešení bez
účasti manžela příliš není. Nabízí se snad jen varianta posunout uzavření zástavní smlouvy až po podpisu
smlouvy kupní, kdy zástavcem bude již pouze kupující
a Vašeho manžela by se tedy podpis netýkal. Zde se
ovšem vystavujete riziku, že kupní cena nebude složena
u nezávislého subjektu (notář, advokát) již při podpisu
smlouvy kupní, ale až několik dní poté. A to není zrovna
bezpečný postup.
Je zřejmé, že pokud nedojde při novelizaci OZ k úpravě
výše uvedeného problému, může být tzv. rodinná domácnost prostředkem k bezprecedentnímu krácení výlučných vlastnických práv ze strany osoby, která k předmětné nemovitosti nikdy neměla žádný právní titul.

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk – 3+1

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3RP

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3RQ

PRAHA 1

www.realcity.cz/rc/E3RR

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3RS

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3RT

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3RU

Byt, 3+kk, 43 m²
Byt, 3+kk, 55 m²
Byt, 2+kk, 36 m²
Byt, 3+kk, 104 m², tř. B
Byt, 3+kk, 86 m², tř. B
Byt, 3+kk, 72 m², tř. B
CENTURY 21 OK Centrum
CENTURY 21 OK Centrum
CENTURY 21 Living
Dumrealit.cz
Dumrealit.cz
Dumrealit.cz
tel.: 777 690 161
tel.: 777 690 161
tel.: 605 786 112
tel.: 775 226 622
tel.: 775 226 622
tel.: 775 226 622
83 200 EUR
150 800 EUR
196 450 EUR
1 900 000 Kč
2 160 000 Kč
2 170 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3RV

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3RX

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E2QY

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E1DY

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3RY

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3RZ

Byt, 2+kk, 34 m², tř. G
Byt, 3+1, 70 m², tř. D
Byt, 3+1, 70 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.
Quantum reality s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
NAXOS a.s.
M&M reality holding a.s.
Broker Consulting a.s.
tel.: 603 186 034
tel.: 733 746 977
tel.: 601 587 147
tel.: 604 297 021
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 164
2 400 000 Kč
2 450 000 Kč
2 490 000 Kč
2 500 000 Kč
2 675 000 Kč
2 750 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3S1

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3S2

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3S3

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3S4

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3S5

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3S6

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
Byt, 2+kk, 43 m²
BIDLI reality, a.s.
Duna House
CENTURY 21 General
MAXIMA REALITY, s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Duna House
tel.: 774 110 007
tel.: 725 752 973
tel.: 776 460 059
tel.: 226 257 929
tel.: 774 110 007
tel.: 602 308 670
2 795 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 830 000 Kč
2 830 000 Kč
2 840 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3S7

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3S8

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3S9

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3SA

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SB

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E1EO

Byt, 3+1, 71 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Home 4 People
BIDLI reality, a.s.
HVB Real Estate s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Reality5
Reality 11
tel.: 724 422 536
tel.: 774 110 007
tel.: 603 214 144
tel.: 800 100 446
tel.: 734 693 031
tel.: 775 919 460
2 850 000 Kč
2 850 000 Kč
2 850 000 Kč
2 871 000 Kč
2 880 000 Kč
2 888 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SC

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SD

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3SE

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E1YY

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3SF

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E1YX

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. D
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
HVB Real Estate s.r.o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Broker Consulting a.s.
I.E.T. Reality - Praha
Duna House
tel.: 800 100 446
tel.: 776 327 118
tel.: 605 227 026
tel.: 800 100 164
tel.: 727 870 374
tel.: 730 591 913
2 890 000 Kč
2 890 000 Kč
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3SG

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SH

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1YZ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SI

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SJ

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3SK

Byt, 2+kk, 36 m², tř. G
Byt, 2+kk, 34 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Byt, 2+1, 49 m², tř. D
Byt, 2+kk, 40 m²
Ponte reality s.r.o.
BLANÍK REALITY s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
RE/MAX Ivy
Fincentrum Reality s.r.o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
tel.: 734 204 301
tel.: 603 186 034
tel.: 800 775 577
tel.: 739 500 555
tel.: 800 775 577
tel.: 605 227 019
2 900 000 Kč
2 920 000 Kč
2 930 000 Kč
2 940 000 Kč
2 949 000 Kč
2 970 000 Kč
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50 000 nabídek

pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk – 3+1

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3SL

Byt, 2+kk, 42 m²
Duna House

PRAHA 5

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3SM

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E1Z3

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E2QV

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3SN

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E333

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Byt, 3+1, 73 m²
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m²
M&M reality holding a.s.
Duna House
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
CENTURY 21 - AZ Reality
tel.: 774 503 901
tel.: 800 100 446
tel.: 608 941 400
tel.: 605 227 023
tel.: 734 204 301
tel.: 608 819 472
2 970 000 Kč
2 980 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 995 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3SO

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3SP

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3SQ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SR

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E13F

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3SS

Byt, 2+kk, 35 m², tř. B
Byt, 2+kk, 44 m², tř. C
Byt, 2+kk, 41 m²
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+1, 54 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1
RealExpert s.r.o.
CENTURY 21 Ruby
RK Donna s.r.o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
BLANÍK REALITY s.r.o.
tel.: 608 141 859
tel.: 739 017 888
tel.: 773 983 826
tel.: 775 077 771
tel.: 727 884 968
tel.: 603 872 485
2 998 000 Kč
2 999 000 Kč
2 999 000 Kč
2 999 000 Kč
3 090 000 Kč
3 099 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3ST

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E1ZL

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SU

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3SV

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1ZG

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SX

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 52 m²
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Byt, 2+kk, 6 m², tř. G
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.
CENTURY 21 OK Centrum
Ponte reality s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Broker Consulting a.s.
ERA ALKA Reality s.r.o.
tel.: 800 775 577
tel.: 775 722 702
tel.: 734 204 301
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 164
tel.: 736 631 667
3 100 000 Kč
3 132 000 Kč
3 150 000 Kč
3 150 000 Kč
3 190 000 Kč
3 190 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3SY

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SZ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3T1

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3T2

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E2L2

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3T3

Byt, 2+kk, 49 m², tř. D
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
RK Donna s.r.o.
Aktivreality
MAXIMA REALITY, s.r.o.
EVROPA RK PRAHA 1
Broker Consulting a.s.
EVROPA RK PRAHA 1
tel.: 607 956 072
tel.: 603 306 046
tel.: 605 227 026
tel.: 778 453 302
tel.: 800 100 164
tel.: 731 644 644
3 199 000 Kč
3 215 000 Kč
3 225 000 Kč
3 250 000 Kč
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3T4

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3T5

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3T6

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3T7

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3T8

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E1FL

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
Byt, 2+1, 37 m²
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1
EVROPA RK PRAHA 4
AGENA Reality s. r. o.
Fincentrum Reality s.r.o.
CENTURY 21 - AZ Reality
PROFIT REALITY Ltd.
tel.: 734 366 366
tel.: 739 037 064
tel.: 606 668 704
tel.: 800 775 577
tel.: 608 819 472
tel.: 608 765 337
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč
3 299 000 Kč
3 299 000 Kč
3 300 000 Kč
3 300 000 Kč

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3T9

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3TA

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3TB

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/DZE4

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3TC

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3TD

Byt, 2+kk, 45 m², tř. D
Byt, 2+kk, 43 m², tř. B
Byt, 2+1, 57 m², tř. G
Byt, 2+1, 46 m²
Byt, 2+1, 65 m², tř. G
Byt, 2+1, 65 m², tř. C
Dumrealit.cz
Home 4 People
PSN
Fincentrum Reality s.r.o.
EVROPA RK PRAHA 1
HVB Real Estate s.r.o.
tel.: 734 766 199
tel.: 608 055 225
tel.: 737 046 901
tel.: 800 775 577
tel.: 734 789 789
tel.: 776 327 118
3 330 000 Kč
3 350 000 Kč
3 388 000 Kč
3 390 000 Kč
3 390 000 Kč
3 390 000 Kč
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Máte doma věcí nad hlavu? Minimalismus v domácnosti vás osvobodí! Nevěříte? Zkuste to podle nás a okuste, jak
chutná opravdová svoboda!

Jak bylo řečeno, doma bychom se měli cítit
svobodně a pohodlně. Kdo z nás tohle ale
opravdu může říci? To, proč se většina z nás
doma pohodlně necítí, ovlivňuje spousta věcí, které máme často nahromaděné
za mnoho let. Tlačí na nás doslova ze všech
koutů naší domácnosti, ale i z výloh obchodů
nebo z reklamních billboardů. Jsme schopni
si pořizovat věci, které už doma máme, jen
s malou obměnou, ačkoli je nepotřebujeme.
Je čas to změnit! Abyste se doma necítili
stísněně, začněte s minimalismem.
Minimalismus je víc než životní styl
Minimalismus je jedním ze směrů, které se
již několik let uplatňují v bydlení a ovlivňují životní styl milionů lidí na světě. Nejde
o žádnou novinku, jeho vznik se totiž datuje již v šedesátých letech minulého století.
Uplatňoval se v malířství a sochařství a šířil
se do dalších oblastí. Neminul ani architekturu či sochařství. Jedním z jeho prvků, který
jej naprosto charakterizuje, je jednoduchost.
Minimalismus v interiéru
V interiéru jsou v rámci minimalismu zachovány čisté linie, prostor, střídmost materiálů
apod. To vše dohromady přináší celkovou
vzdušnost do určeného prostoru. Svých
věcí se nutně nemusíte zbavovat nadobro. Někdy postačí je někam správně uklidit
a počkat si, až přijde zase jejich chvíle, kdy
je využijete.
Nový životní styl
Tento fenomén, kdy lidé začali využívat věcí
smysluplně a přestali nakupovat hromady
věcí, které nepotřebují, mnozí pojali za svůj
životní styl. A tak se rozšířil pod svým sou-

Kam dát všechny věci,
kterých se nechcete zbavit
aneb Problém sezonních věcí
Každé roční období si lámete hlavu nad
sezonními kousky oblečení nebo vybavení?
Variantou, která se nabízí, je garáž, sklep
nebo půda. V případě sklepa může samozřejmě
hrozit riziko, že vám jej někdo vykrade,
pokud ho nemáte dostatečně zabezpečený.
Další rizika jsou vlhkost nebo hlodavci apod.
Možná jste nevěděli, že také existuje služba
Less Mess storage. Nabízí krátkodobý nebo
dlouhodobý pronájem skladových prostor
s výbornou dostupností. Službu najdete zejména
ve velkých městech. Jde o univerzální řešení
pro uskladnění věcí jakýchkoli rozměrů. Můžete
prostory využít i v momentě, kdy se třeba
potřebujete přestěhovat, ale nemáte kam věci
dát na přechodnou dobu. Pronajmout si můžete
minibox od 1 m2 až po velké prostory více než
50 m2.

Kouzlo minimalismu
Objevte ho u vás doma

časným názvem jako minimalismus. Ne zřídka tito lidé po odstranění věcí a uvolnění
prostoru ve svých domovech či v práci pocítili úlevu. Přestat se starat o mnoho věcí
a přestat lpět na materiálnu vám rozhodně
odlehčí a uvolní kapacitu pro nové zážitky
a smysluplné aktivity. Začít určitě není jednoduché. Všichni jsme pod tlakem nových
či nově objevených věcí, které na nás útočí
prostřednictvím reklam i médií. Odnaučit se
na toto reflektovat není snadné, ale lze to.
Postupně.

Jak a kde začít
Jak už to bývá, první na pořadníku je úklid
domácnosti. Je třeba vytřídit věci, které
skutečně nepoužíváte. Je důležité si uvědomit, že k běžnému životu nepotřebujete
ani plnou šatní skříň, ani koupelnu naplněnou kosmetickými doplňky, stejně jako kuchyň po okraj přetékající moderní technikou
a jednoúčelovými spotřebiči. Buďte při úklidu nemilosrdní a udělejte opravdovou čistku. Věci, kterých se chcete zbavit, můžete
darovat či prodat, aby nadále sloužily svému
účelu. Nemusí nutně ihned do popelnice,
pokud jsou funkční. Neschovávejte si věci
pro případ „co kdyby“.
Jak se udržet na uzdě
Po úklidu přichází mnohem náročnější proces – údržba. Ta se týká prostoru, který se
vám otevřel a vyprázdnil. Ten je třeba zachovat prázdný a nezaplněný. Je třeba naučit se
říkat ne věcem, které nepotřebujete, i když
se vám líbí. Minimalisté doporučují psát si
seznam s věcmi, u kterých máte pocit, že je
potřebujete. A chvíli počkat, než si je koupíte. Časem se ukáže, co je opravdu nutné
a bez čeho se obejdete. Pokud se ukáže, že
některou z věcí potřebujete, pak se držte
pravidla jeden za jeden. Starou věc vyhodíte, prodáte nebo darujete a nahradíte ji
novou.

Trávník ano! Ideálně bezúdržbový
Žádná, tedy ani minimalistická zahrada se
neobejde bez zeleného trávníku. I když
i o ten se člověk musí starat, což byste mohli
hned zkraje namítat. Proč? Travnaté plochy
totiž i v minulosti znamenaly jakousi vizitku
zahrady, která byla kdysi dokonce i ukazatelem finanční situace svého majitele. Právě
ona jistá náročnost péče, která je nutná, aby
byl výsledek perfektní, zapřičinila, že mnozí
majitelé zahrad od trávníku upustili. Na minimalistických zahradách však zůstal jako
základní stavební prvek.
Zahradní architekt? Určitě!
Ačkoli by se mohlo zdát, že minimalistická zahrada není složitá pro založení, opak
může být pravdou. Jednoduchost není vždy
jednoduchá. Pokud vás peníze úplně netíží, určitě doporučujeme vzít si na pomoc
zahradního architekta. Usnadní vám výběr
rostlin, upraví vhodně terén a navrhne ideální místo pro posezení a jiné aktivity, které
budete chtít venku provozovat. Architekti
jsou přesně ti odborníci, kteří si umí poradit i s tím nejšílenějším terénem a vyznají se
v rostlinách od A až po Z.
Nebojte se návrh vrátit
První návrh nemusí být hned ten správný.
Stále mějte na paměti, že je to předně vaše

Moderní zahrada není minimalistická, ale
blíží se jí

Minimalismus v zahradě
Už je asi jasné, že minimalistický styl není
úplně pro každého. Strohost a střídmost jde
ruku v ruce s užitečností, která může být
sice doplněna něčím okrasným, ale střízlivě
a surově, bez zbytečných okolků. A platí to
i pro vaši zahradu nebo balkon.
Na zdobnost a něžnost zapomeňte
Žádné náhražky, pouze drahé a kvalitní materiály, které vynikají z uhlazených
travnatých ploch. To je minimalistický styl
v zahradě. Jakýkoli záhon, který v takové zahradě uděláte, má být nenáročný
na údržbu, měl by mít zachované geometrické tvary. Žádné zdobení kvetoucími
trvalkami. Na to také rovnou zapomeňte.
V minimalistických zahradách vesměs
převládá stálozelená zeleň, kosodřeviny
a traviny, které zůstávají tam, kde jsou stále, i v případě, že jsou již v suchém stavu.
Jak vypadá jednoduchý minimalismus?
Pokud se zajímáte o trendy, pak jistě víte,
že minimalistické zahrady jsou v kurzu už
řadu let. Pyšní se jednoduchým a čistým
koncepčním zpracováním. Okrasné zahrady
u minimalistických rodinných domů se tak
mohou pochlubit jednoduchou travnatou
plochou, která bývá doplněna pouze odpočinkovou plochou v podobě terasy, několika
kusů nábytku a několika solitérními stromy.
Záměr těchto zahrad je jednoduchý – organicky propojit exteriér s interiérem domu.
Zahrada tedy musí působit co nejjednodušším dojmem a měla by podtrhovat estetické
působení celkové architektury domu.

Moderní zahrada je označení, které se používá
pro úpravy zahrad, které jsou považovány
za obecně žádoucí, blížící se ideálu krásy
respektované a někdy současně vzbuzující
dojem novosti a neobvyklosti. Často je
i s minimalismem spojována. To může být
matoucí, neboť ne všechny moderní zahrady
jsou v minimalistickém stylu. Jde o výraz
používaný pro zahrady ve spojitosti s úpravou,
která ladí s uměleckými a architektonickými
styly používaným ve 20. století.
Modernismus
Tyto uvedené směry byly často založeny
na strukturách a liniích a byly označovány
souhrnně modernismus či moderní umění

zahrada, ve které budete trávit svůj volný
čas. Vyberte si firmu, která má na vás dostatek času. Nic nerealizujte podle fotografií. Jen ať za vámi odborník dorazí osobně
a vše s ním proberte do detailů. Nebojte se
mu nastínit své názory, návrhy i připomínky.
Buď je bude respektovat, nebo vás opraví či
vám vysvětlí důvod svého počínání i návrhu,
který zpracoval. Ten samozřejmě nemusí být
hned konečný. Klidně mu ho vraťte i několikrát k přepracování. Architekti jsou od toho,
aby vám navrhli zahradu vašich snů, i když
bude v minimalistickém duchu. Nebo právě
proto!

Moderní zahrada 21. století
v minimalistickém pojetí
Jak asi vypadá? Může být i naprosto bez
okrasných prvků a může na ní být jen trávník.
Bývá doplněna úpravami, jejichž linie jsou
zcela geometrické a lomí se v ostrých nebo
pravých úhlech. Nenapodobuje, neromantizuje
a nestylizuje přírodu, je doplňkem budovy, další
praktickou, využitelnou, otevřenou místností
domu nebo kancelářského komplexu. Její
nejdůležitější součástí jsou umělé a stavební
prvky, které mají často jen dekorativní
charakter. Rostliny jsou zcela pominutelné.
Hlavním znakem moderní nebo modernistické
zahrady je jednoduchost až nezajímavost,
která vhodně zdůrazňuje architekturu stavby
a ladí s ní.

(zahrnuje například dadaismus, kubismus,
expresionismus, konstruktivismus,
surrealismus, minimalismus, postmodernismus)
a moderní architektura (například
funkcionalismus, socialistický realismus,
brutalismus i samotný minimalismus).
Následují různé moderní trendy
Moderní zahrady jsou poplatné trendům
daného období v architektuře, nejsou
v kontrastu se stavebním dílem, což se
minimalismu jistě podobá. Ve vrcholném
období jsou jednoduché, více či méně
praktické nebo smysluplné, někdy nákladné
na pořízení a údržbu, jindy zcela levné. Tady
se s minimalismem rozhodně rozchází, což je
patrné.
Zdroj: Wikipedie

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk – 3+1

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3TE

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TF

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3TG

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3TH

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3TI

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TJ

Byt, 2+kk, 46 m², tř. C
Byt, 2+1, 51 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m²
Byt, 3+1, 75 m²
RE/MAX ANDĚL
RK Donna s.r.o.
Aktivreality
RK Donna s.r.o.
CENTURY 21 - AZ Reality
Svoboda bydlení s.r.o.
tel.: 725 293 026
tel.: 607 956 072
tel.: 603 759 534
tel.: 775 509 593
tel.: 608 819 472
tel.: 603 288 347
3 390 000 Kč
3 399 000 Kč
3 400 000 Kč
3 400 000 Kč
3 450 000 Kč
3 450 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TK

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TL

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3TM

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3TN

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TO

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E3TP

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
Byt, 2+kk, 48 m²
Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. D
Byt, 2+kk, 51 m², tř. C
Byt, 2+1, 55 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.
CENTURY 21 Living
KUZO Partners s.r.o.
RE/MAX ANDĚL
ERA ALKA Reality s.r.o.
EVROPA RK LIBEREC
tel.: 736 631 667
tel.: 605 786 112
tel.: 733 715 252
tel.: 608 512 503
tel.: 734 441 400
tel.: 605 231 166
3 450 000 Kč
3 476 900 Kč
3 490 000 Kč
3 490 000 Kč
3 490 000 Kč
3 490 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3TQ

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3TR

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3TS

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3TT

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TU

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3TV

Byt, 2+kk, 41 m², tř. B
Byt, 2+kk, 42 m², tř. B
Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Byt, 2+1, 52 m²
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
PSN
MV reality s.r.o.
RK Donna s.r.o.
CENTURY 21 Premium
iReality, s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
tel.: 608 019 000
tel.: 737 420 513
tel.: 775 509 593
tel.: 608 368 747
tel.: 773 548 537
tel.: 734 204 301
3 491 000 Kč
3 498 000 Kč
3 500 000 Kč
3 500 000 Kč
3 500 000 Kč
3 500 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3TX

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E1VR

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TY

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TZ

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3U1

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/DRBS

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m²
Byt, 2+1, 58 m², tř. D
Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
Byt, 2+kk, tř. G
Ponte reality s.r.o.
RK Honzík
CENTURY 21 New Home
RK STING
PSN
KOVA Reality
tel.: 734 204 301
tel.: 724 593 303
tel.: 731 452 121
tel.: 800 103 010
tel.: 730 701 035
3 500 000 Kč
3 500 000 Kč
3 541 800 Kč
3 550 000 Kč
3 570 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3U2

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/DRBT

Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
Byt, 2+kk, tř. D
Reality5
KOVA Reality
tel.: 775 205 104
3 590 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3U7

PRAHA 10

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3U3

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3U4

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3U5

PRAHA 4

tel.: 728 700 700
3 590 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3U6

Byt, 2+kk, 53 m²
Byt, 2+kk, 41 m², tř. E
Byt, 2+kk, 49 m², tř. B
Byt, 2+1, 56 m²
CENTURY 21 Premium
PSN
NG Real Estate, a.s.
CENTURY 21 Premium
tel.: 721 444 000
tel.: 725 293 154
tel.: 603 807 283
tel.: 800 350 111
tel.: 725 293 154
3 600 000 Kč
3 600 000 Kč
3 602 000 Kč
3 610 000 Kč
3 621 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3U8

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/DN62

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3U9

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E2R8

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3UA

Byt, 2+1, 54 m², tř. C
Byt, 3+kk, 64 m², tř. D
Byt, 3+1, 87 m²
Byt, 3+kk, 59 m²
Byt, 3+1, 95 m², tř. D
Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
RSČS
RSČS
HVB Real Estate s.r.o.
VLTAVÍN REALITY
Home 4 People
RE/MAX ANDĚL
tel.: 723 860 860
tel.: 723 860 860
tel.: 603 119 283
tel.: 602 402 502
tel.: 608 027 696
tel.: 725 293 037
3 621 000 Kč
3 640 000 Kč
3 650 000 Kč
3 650 000 Kč
3 690 000 Kč
3 690 000 Kč
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50 000 nabídek

pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk – 3+1

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3UB

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UC

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3UD

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UE

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/DZDV

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UF

Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
Byt, 2+1, 63 m², tř. G
Byt, 2+kk, 51 m², tř. G
Byt, 3+1, 66 m²
Byt, 3+kk, 69 m²
Byt, 2+kk, 44 m², tř. F
ERA ALKA Reality s.r.o.
EVROPA RK KUTNÁ HORA
KUZO Partners s.r.o.
REALITY SECTOR s.r.o.
CENTURY 21 Premium
Reality 11
tel.: 734 441 400
tel.: 731 485 709
tel.: 725 628 994
tel.: 601 222 656
tel.: 792 314 392
tel.: 602 462 080
3 690 000 Kč
3 698 000 Kč
3 700 000 Kč
3 700 000 Kč
3 700 000 Kč
3 790 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3UG

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3UH

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3UI

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3UJ

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3UK

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UL

Byt, 2+kk, 63 m², tř. B
Byt, 2+1, 54 m²
Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Byt, 3+1, 76 m², tř. G
Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Byt, 3+1, 86 m², tř. C
EVROPA RK KLADNO
CENTURY 21 General
I.E.T. Reality - Praha
PROFIT REALITY Ltd.
EVROPA RK ČELÁKOVICE
ERA Centrum MAXIMAL
tel.: 608 500 332
tel.: 720 347 693
tel.: 727 886 632
tel.: 792 307 500
tel.: 773 230 260
tel.: 602 433 940
3 790 000 Kč
3 790 000 Kč
3 800 000 Kč
3 800 000 Kč
3 850 000 Kč
3 880 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3UM

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UN

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UO

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UP

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3UQ

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UR

Byt, 3+1, 68 m², tř. C
Byt, 2+kk, 56 m², tř. D
Byt, 3+kk, 86 m²
Byt, 2+kk, 45 m², tř. B
Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
Byt, 2+1, 50 m², tř. G
Reality5
RK JUDr. Josef Křen
CENTURY 21 Ruby
RE/MAX ANDĚL
www.plazza.cz
MV reality s.r.o.
tel.: 775 205 104
tel.: 734 740 755
tel.: 604 955 755
tel.: 725 293 026
tel.: 605 240 126
tel.: 731 162 752
3 890 000 Kč
3 890 000 Kč
4 249 000 Kč
4 300 000 Kč
4 314 200 Kč
4 850 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3US

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3UT

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UU

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3UV

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UX

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3UY

Byt, 2+kk, 51 m², tř. G
Byt, 2+kk, 48 m², tř. B
Byt, 3+1, 73 m²
Byt, 2+kk, 58 m², tř. B
Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
Byt, 2+1, 53 m², tř. C
Hychka reality s.r.o.
Broker Consulting a.s.
MV reality s.r.o.
www.plazza.cz
PROFIT REALITY Ltd.
RE/MAX ANDĚL
tel.: 725 141 063
tel.: 800 100 164
tel.: 731 162 752
tel.: 605 240 126
tel.: 792 307 500
tel.: 725 293 026
4 880 000 Kč
4 880 000 Kč
4 895 000 Kč
4 908 000 Kč
4 940 777 Kč
4 950 000 Kč

PRAHA 7

www.realcity.cz/rc/E3UZ

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E3V1

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3V2

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3V3

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3V4

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E3V5

Byt, 3+1, 83 m²
Byt, 2+kk, 46 m², tř. C
Byt, 2+kk, 54 m²
Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
Byt, 2+kk, 48 m²
Byt, 3+kk, 60 m², tř. G
Century 21 Coloseum Praha
Reality Vodenka
Reality Vodenka
RK STING
OPUS Group
BIDLI reality, a.s.
tel.: 607 000 021
tel.: 605 288 515
tel.: 773 654 888
tel.: 800 103 010
tel.: 776 144 415
tel.: 774 110 007
4 990 000 Kč
4 999 000 Kč
4 999 900 Kč
5 004 936 Kč
5 051 150 Kč
5 090 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3V6

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E2XX

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3V7

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3V8

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3V9

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3VA

Byt, 2+1, 72 m², tř. E
Byt, 2+kk
Byt, 2+kk, 61 m²
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 51 m²
Byt, 3+kk, 93 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o.
1.Real - Invest , s.r.o.
HVB Real Estate s.r.o.
CENTURY 21 - Alex
KUZO Partners s.r.o.
tel.: 774 110 007
tel.: 725 435 090
tel.: 608 148 897
tel.: 607 508 828
tel.: 734 799 331
tel.: 775 560 892
5 099 000 Kč
5 100 000 Kč
5 250 000 Kč
5 397 900 Kč
5 450 000 Kč
5 550 472 Kč
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Miroslav Havelka
V roce 1997 založil značku OMEGA

I díky tomu, že se stále osobně podí-

REALITY, která dnes nabízí komplexní

lí na prodeji a nákupu nemovitostí, je

služby v oblasti prodeje a pronájmu

v denním kontaktu s realitní problema-

nemovitostí.

tikou a zná tak potřeby svých klientů.

Zpočátku se zabýval zejména zprostředkováním činností. Postupem času
do svého portfolia přidal investiční
činnost a v současnosti se orientuje
na zprostředkování prodeje a proná-

Průběžně se v oboru vzdělává a reaguje na časté legislativní změny v oblasti
práva. Navíc je obklopen skvělými advokáty, kteří pracují ve prospěch jeho
a klientů.

jmu bytů, domů, pozemků, přímý od-

V uvedeném rozhovoru vám více při-

kup nemovitostí, oddlužování klientů

blíží svou společnost OMEGA REALITY

a nákup nemovitostí v dražbách.

a také aktuální dění na realitním trhu.

tel.: 222 242 233

Počet nabídnutých nemovitostí vykazuje růst.
Na otázky odpovídá Miroslav Havelka,
majitel značky OMEGA REALITY.

Jaké trendy lze aktuálně sledovat
na realitním trhu?

Mohl byste být konkrétní a přiblížit
nám, co se skrývá pod pojmem
obtížné případy?

Po určitém období, kdy výrazně poklesl příjem nabídek nemovitostí,
se tento negativní trend začíná obracet k lepšímu. Klienti si ve značné části případů uvědomili, že prodat nemovitost bez spolupráce
se zavedenou realitní kanceláří není až tak snadné. Zkrátka a dobře
reality nejsou Uber a zřejmě nikdy nebudou záležitostí aplikací či automatizovaných systémů, ale bude nutná účast profíka.

Jaké nemovitosti vaší realitce
prodávající nabízí nejčastěji?

Specifikace by zabrala na dvě stránky, těch variant je příliš. Ale jako
nejběžnější lze uvést prodej nemovitostí zatížených exekucemi, zástavními právy třetích subjektů či dalšími právním vadami. Párkrát se
nám i stalo, že klient přišel na doporučení od konkurence, která se
daným případem nechtěla zabývat.

V čem je ta složitost? Vždyť právníka má dnes téměř každá realitka.
Ano, máte pravdu – na první pohled to složitě nevypadá. Musíte

Spektrum je široké. Převažují však rodinné domky a pozemky v Praze

si však uvědomit, že do těchto obchodů je potřeba v řadě případů

a Středočeském kraji, ale zvýšila se i nabídka bytů, která v posled-

investovat své vlastní finance a ty řada zprostředkovatelů buď nemá,

ních letech stagnovala. Společným jmenovatelem většiny nabídek je

anebo nechce riskovat jejich ztrátu. Obecně tedy platí, že když jsou

ochota prodávajících svěřit prodej pouze jedné realitce.

na nemovitosti dluhy, a tím nemyslím běžný hypoteční úvěr, tak je

Čím si nárůst nabídky vysvětlujete?

nesmí nést žádné riziko.

Správná otázka. Sami jsme o tom v kanceláři vedli debatu. Důvodů
bude zřejmě více. V první řadě fungujeme již přes dvacet let a podstatná část klientů se k nám po úspěšně realizovaných transakcích
vrací, anebo nás doporučí svým známým či příbuzným. Své dělá také
inzerce, kterou máme v realitních časopisech od jejich vzniku. Leckdy
klienti sledují naši prezentaci i více let, a když přijde ta správná chvíle,
tak nás kontaktují. Občas dochází při osobních schůzkách k humorným situacím, kdy vytáhnou ze šuplíku časopis z roku 2007 s naší
inzercí a jsou rádi, že i po takto dlouhé době jsme na trhu. V nepo-

nejprve musíme zaplatit a až poté nemovitost prodáváme. Kupující

Fungují v dnešní době stále přímé
odkupy?
Není nevýhodné prodat nemovitost
touto formou?
Řekl bych, že tento segment funguje stabilně a sledujeme i postupný
nárůst obchodů. U každé nabídky provádíme pečlivý průzkum trhu
cen nemovitostí, které se v dané lokalitě nabízejí, a poté nabídneme prodávajícímu nejlepší možnou odkupní cenu. U těch obchodů,
u kterých se na odkupu s nabízejícím nedohodneme, často najdeme

slední řadě je o naší společnosti všeobecně známo, že se specializuje

společnou řeč nad výplatou zálohy, případě u klasického zprostřed-

i na obtížné případy, které u konkurence leckdy odmítnou.

kování. Vždy se snažíme najít nejvhodnější variantu pro obě strany.

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

ZDARMA
FREE

VERZE

software pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
zdarma bez poplatků

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY

www.realko.cz

Podnájem vybavených nebytových Prostor
v tří-podlažní rodinné vile na praze 7 – v HolešovicícH

Možnost podnajmutí jen samostatné kanceláře nebo celého patra, či dvou podlaží.

Vila
přízemí:
Recepce, kancelář, zasedací místnost,
kuchyňka, toaleta, celk. plocha 54,5 m2.
1. patro:
4x kancelář, toaleta, celk. plocha 53,5 m2.

1. patro – kancelář

Recepce
podkroVí:
Jedna místnost o celkové ploše 35 m2
pro 7-8 pracovních pozic,
toaleta s koupelnou a klimatizace.
(možnost přepažení místnosti)

cena za samostatnou kancelář:
500 Kč za m2/ za měsíc.
cena za jednotliVá patra:
• Přízemí – 34 250 Kč / za měsíc,
• 1. patro – 27 500 Kč / za měsíc,
• podkroví – 17 500 Kč / za měsíc.

k dis
po
od 9 zici
/18

Zasedací místnost

Podkroví

1. patro – kancelář

V ceně jsou započítané služby:
Teplo, voda, elektřina, datové linky, WIFI, úklid společných prostor uvnitř i venku budovy, odvoz odpadů, možnost umístění serverů
do klimatizované místnosti, opravy a údržby domu, možnost služby recepce, 2 parkovací místa na dvoře.

V případě zájmu volejte na tel.: 777 745 640 nebo pište na e-mail: j.mikulova@space4u.cz

POKLIDNÉ MÍSTO
VILOVÉ ZÁSTAVBY

FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ
DETAILY

NETRADIČNÍ VÝHLED
NA PRAHU

PRÉMIOVÉ ZNAČKY
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Prodáno 75 % bytů
CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy
Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili prioritní požadavek na funkční
a elegantní prostor, který navíc obohatili technologickými prvky s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.
PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz
CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

20180620_CSV_GRC1806_200x142.indd 1
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SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3
774 335 502 | info@rkjuris.cz

WWW.JURISREAL.CZ

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na výjimečném místě, které je těsně spojeno
s řekou Vltavou, svou skladbou bytů je
určen jak pro mladé rezidenty, tak i pro
rodiny s dětmi. Cílem projektu je v co nejširší míře umožnit obyvatelům domu přímý
kontakt s přírodou a bezprostředním okolím
řeky a to při zachování vysokého komfortu
bydlení a dostupnosti všech souvisejících
služeb.
Vytápění bytového domu je zajištěno tepelnými čerpadly vzduch/voda, které jsou umístěny na střeše domu. Toto moderní řešení
je výhodné nejen z důvodu nezávislosti
na dodávce TUV, ale výrazná je i úspora provozních nákladů. Samozřejmostí je podlahové topení ve všech bytech. Ke každé bytové
jednotce přináleží balkón nebo terasa.
V bytovém domě MATYÁŠ se nachází 45 bytových jednotek s dispozicí 1+kk,
2+kk a 3+kk o výměrách od 29,03 m2
do 68,87 m2 v cenové relaci od 1,790.000 Kč
do 4,250.000 Kč, vč. DPH. Daň z nabytí
nemovitých věcí kupující nehradí.

Více informací vč. kompletní nabídky naleznete na www.bytyvrane.cz nebo na tel. čísle 774 335 502.

